
ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

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

১ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জখলাে িাঠ, িাং- মিনািহ , 

কামলয়াককে

৪.৬৯ মিনািহ ১৫৪ ২৭৯/২৮০/ 

  

২৮১/২৮২/

২৮৩/২৮৪/ 

২৯০/৫২৪

২  ৪ ধাো জখলাে িাঠ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২ গােীপুে কালময়াককে কালময়াককে জিায়ালী জিায়াজ্জজি জহািজন,মপতা-

িানমক িময়া, িাং- 

হবুয়ােচালা, কালমযাককে, 

গােীপুে।

০.৬ হবুয়ােচালা ৭৯ ২৭৭ ২ নং 

খতময়াে

৬ধাো/৪ 

ধাো

িাগান েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৩ গােীপুে কালময়াককে কালময়াককে জগািমিপুে 

িাি িটি

িমনােচালা িাঠ ২.৫ জগািমিপুে ৪৮৪ ৪১৩ ২ নং 

খতময়াে

৬ 

ধাো/৪ 

ধাো

খজলাে িাঠ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৪ গােীপুে কালময়াককে কালময়াককে জগািমিপুে 

িাি িটি

উত্তে িাঘিজে িাঠ ২ উঃ িাঘজিজে ২০ ৪৫ ২ নং 

খতময়াে

৬ 

ধাো/৪ 

ধাো

খজলাে িাঠ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৫ গােীপুে কালময়াককে কালময়াককে জগািমিপুে 

িাি িটি

ধূলমগো েত জখালাে িাঠ ২.১ ধুলমগো ২৪০ ৮৭৬ ২ নং 

খতময়াে

৬ 

ধাো/৪ 

ধাো

খজলাে িাঠ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৬ গােীপুে কালময়াককে কালময়াককে জগািমিপুে 

িাি িটি

দজওয়ান চালাে িাঠ ২ েেমদপুে ৬ ১২ ২ নং 

খতময়াে

৬ 

ধাো/৪ 

ধাো

খজলাে িাঠ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৭ গােীপুে কালময়াককে কালময়াককে জগািমিপুে 

িাি িটি

িাদুল্লাপুে িাঠ ২.৩ উঃিাঘিজে ১৯৫ ২৪ ২ নং 

খতময়াে

৬ 

ধাো/৪ 

ধাো

খজলাে িাঠ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

িংেমিত িনভূমি  ব্যতীত েিেদখলকৃত অন্যন্য িনভূমিে তফমিল

েক (ঘ) : ব্যমি পয বাজয়ে স্থায়ী স্থাপনামিহীন ভূমি (কৃমষ েমি, চােণভূমি , িাগান, লিণ চাষ, পমতত ভূমি ইতযামদ)

ঢাকা িন মিভাগ
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৮ গােীপুে কালময়াককে কালময়াককে জগািমিপুে 

িাি িটি

ত্রমপুোচালা িাঠ ২.৫ জগািমিপুে ৪৬১ ২৭৫ ২ নং 

খতময়াে

৬ 

ধাো/৪ 

ধাো

খজলাে িাঠ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৯ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িালনা িটি 

কাি চজক 

ষ্টজেন

োহোহান পলান, পমতাঃ 

আশ্রাি আলী

১.৩ খুদজিেিী ৩৪৭ ৬১৯ ৬ ধাো কৃমষ খািাে েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১০ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িালনা িটি 

কাি চজক 

ষ্টজেন

তালজিজে িাঠ ১.৫ জোলােপাো ১০৯ ৯৫ ৬ ধাো খজলাে িাঠ মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা দপ্তজেে 

পত্র      নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩. 

৫৯৩৯ তামেখ-২১/০৮/১৩ইং মুজল 

জেলা প্রোিক, গােীপুে এে মনকট 

উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাি জপ্রেন কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১১ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িালনা িটি 

কাি চজক 

ষ্টজেন

নসুরুদ্দমন িাঠ ২. জোলােপাো ৪৮৪ ৫৯১ ৬ ধাো খজলাে িাঠ মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা দপ্তজেে 

পত্র      নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩. 

৫৯৩৯ তামেখ-২১/০৮/১৩ইং মুজল 

জেলা প্রোিক, গােীপুে এে মনকট 

উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাি জপ্রেন কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ হাজতি আলী জপরুল            

                        মপতা-মৃত 

জিাহাম্মদ আলী                         

                             িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.০৭  িাউনী ১৮ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৯০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইদ েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে ঐ ০.৬৬  িাউনী ১৮ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৯১ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইদ েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ হাজতি আলী মপতা- আঃ 

িানান                                    

                  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

১.১২  িাউনী ১৮ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৫০২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইদ েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ নুরুল আমিন মপতা-িত আঃ 

জহাজিন                                  

                    িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.১  িাউনী ১২ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৭৫ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি ও 

ফাকা িাঠ

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আবুল কালাি মপতা-মৃত 

জনকিে আলী                           

                           িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

২.০১  িাউনী ১৯৮ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

২৩৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

সৃেন িাগান 

২০০৫-২০০৬

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ ফারুক  মপতা-মৃত জনকিে 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৩৫  িাউনী ১৯৮ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

২২৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

সৃেন িাগান 

২০০৫-২০০৬

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে সৃমেত িাগান ২০০৫-২০০৬ ১.৩৪  িাউনী ১৯৮ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

২২৫ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

সৃেন িাগান 

২০০৫-২০০৬

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে সৃমেত িাগান ২০০৫-২০০৭ ২.৩  িাউনী ১৯৮ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

২২৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

সৃেন িাগান 

২০০৫-২০০৬

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে  জিাঃ িনু মপতা-                       

                              িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫৬  িাউনী ১৯৮ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

২২০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইদ ও 

ফিলী েমি

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে  জিাঃ িনু মপতা-                       

                              িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২২  িাউনী ১৯৮ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

২২৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইদ ও 

ফিলী েমি

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে োস্তা                                     

                িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৪৪  িাউনী ১৯৮ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জহাজিন আলী মপতা- মৃত 

িািসুমদ্দন                               

                      িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫৮  িাউনী ৪ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৪ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আমিে উমদ্দন  মপতা-মৃত 

ফাইজু্ম দ্দন                            

                         িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.০৭  িাউনী ৬ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৭২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ নেরুল মপতা- আঃ িাজতন    

                                           

       িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.০৬  িাউনী ১৯৮ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

২৭৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ িাহাি উমদ্দন মপতা- আব্দুল   

                                           

        িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২৮  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৪৭ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইদ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাস্তফা  মপতা- আঃ আওয়াল      

                                           

     িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৭৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাস্তফা  মপতা- আঃ আওয়াল      

                                           

     িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৮২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে োস্তা কাঁচা                              

                       িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৪৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৮৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

োস্তা কাঁচা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৩০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে ইউনুি আলী মপতা- মৃত কামেি 

উমদ্দন                                    

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৩৮  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৬৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৩১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে  ফেলূল হক মপতা-মৃত কামেি 

উমদ্দন                                    

                  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৬৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাগান েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৩২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জখাকন িাস্টাে মপতা- ইমিি আলী  

                                           

         িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২৮  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৪৭ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইদ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৩৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জখাকন িাস্টাে মপতা- ইমিি আলী  

                                           

         িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৪৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইদ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৩৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে আঃ িানান মপতা- জহােিত আলী   

                                           

        িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

৩.  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৪৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

গোেী িন েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৩৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে আবুল কাজেি  মপতা-  আঃ েমহদ  

                                           

        িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

২.৭২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৪৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আকােী িন েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৩৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে হারুন মপতা- োজ্জাক                  

                                    িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৫৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৩৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে মেপন  মপতা-                           

                          িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৫৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাগান েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৩৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে মিলন  মপতা- মৃত আঃ েমহদ        

                                           

  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৮  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪১৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইদ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৩৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে কমিে  মপতা- ইমিি িাস্টাে         

                                           

  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৭  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪১২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইদ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৪০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জখাকন মপতা- রুস্তি আলী            

                                          

িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.০৮  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৮৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইদ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৪১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জখাকন মপতা- রুস্তি আলী            

                                          

িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৩৯১ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইদ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৪২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে আবুল জহাজিন মপতা-  মৃত জিািজল 

উমদ্দন িাস্টাে                          

                           িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৬৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৯২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৪৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে োিান মপতা-  মৃত জিািজল উমদ্দন 

িাস্টাে                                   

                  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৯২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৪৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে িমত মপতা-মৃত জিািজল উু্ম দ্দন 

িাস্টাে                                   

                   িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৯২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৪৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে কমফল উমদ্দন মপতা- িফুে উমদ্দন  

                                           

         িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৯২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৪৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ খাজলক জিাল্লা মপতা- 

োজহিালী                               

                       িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৯৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৬৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৪৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ লমতফ মপতা- িাজহিালী 

                                           

         িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৫৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১১৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৪৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ ফেলুে েহিান  মপতা- রুস্তি 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৬২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৪১ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৪৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ জখােজেদ আলি মপতা-মৃত 

হামিবুে েহিান                         

                             িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৪১ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৫০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আিাদ মপতা-মৃত হাবুে 

েহিান                                   

                   িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৪১ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৫১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আেিল মপতা- মৃত হামিবুে 

েহিান                                   

                িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৪১ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা চালা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৫২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ িজরুল ইিলাি মপতা- মৃত 

মিোজল ইিলাি                       

                               িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৫৫ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা ও 

ফিলী েমি

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৫৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ তাজু্ম দ্দন মপতা- েনাি 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.০৮  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৫৫ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা ও 

ফিলী েমি

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৫৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আলিগীে মপতা- মৃত ইুউসুফ 

আলী                                     

                িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.০৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৫৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা ও 

ফিলী েমি

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৫৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ ফমেদ  মপতা-মৃত ইউসুফ 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.০৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৫৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা ও 

ফিলী েমি

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৫৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ শ্যাপু িেকাে মপতা- েোফত 

জচয়ােম্যান                              

                        িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৯৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা ও 

ফিলী েমি

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৫৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ শ্যাপু িেকাে মপতা- েোফত 

জচয়ােম্যান                              

                        িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৯৭ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা ও 

ফিলী েমি

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৫৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ শ্যাপু িেকাে মপতা- েোফত 

জচয়ােম্যান                              

                        িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৯৭ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৫৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ শ্যাপু িেকাে মপতা- েোফত 

জচয়ােম্যান                              

                        িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৯৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৬০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ জহাজিন আলী মপতা-মৃত 

সিয়দ আলী                             

                         িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৯১ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৬১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ েোফত জচয়ােম্যান মপতা-

মৃত ইজ্জত আলী                       

                               িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২০১ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৬২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ ইোহাক মপতা-আবুল জহাজিন 

                                           

          িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২০২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৬৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে কাঁচা োস্তা                              

                               িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৪৫ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

কাচা োস্তা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৬৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ িাজতন মপতা- আঃ 

িাজলক                                  

                   িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৭৪ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৬৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে িাও: নূরু মিয়া মপতা- িহাম্মদ 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.০৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৩০০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

পুকুে েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৬৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে িাও: নূরু মিয়া মপতা- িহাম্মদ 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.০৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৩০১ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

পুকুে েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৬৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে  িাবূ ুল মপতা- আঃ আমেে         

                                           

  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৩০০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

পুকুে েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৬৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে  িাবূ ুল মপতা- আঃ আমেে         

                                           

  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৩০১ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

পুকুে েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৬৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ োকাওয়াত জহাজিন মপতা- 

আঃ িমেদ                              

                        িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৩০৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ধামন েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৭০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ নূরুল ইিলাি মপতা- জিাঃ 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২৮  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৩০৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ধামন েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৭১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে িাখাওয়াত মপতা- আঃ িমেদ       

                                           

    িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৩০৪ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ধামন েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৭২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে িমফে িাস্টাে মপতা-                 

                                    িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৭  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৩০৪ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ধামন েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৭৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ মিমদ্দক  মপতা- আব্বাি        

                                           

  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৩১২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ধামন েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৭৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ মিমদ্দক  মপতা- আব্বাি        

                                           

  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৩১৫ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ধামন েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৭৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ জহমকি মপতা- আব্বাি 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.১৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৩১৩ আে.এি 

খমতয়ান-৪৩

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ধামন েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৭৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ জহমকি মপতা- আব্বাি 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.১২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৩১৫ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ধামন েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৭৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ িাজতন মপতা- েহিত 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৫৯  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৩৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৭৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে তােিালী জিম্বাে মপতা- আঃ 

িিাহান                                  

                    িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৪৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইল েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৭৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে  জিাঃ েমফকুল ইিলাি মপতা-মৃত 

িািসুমদ্দন                               

                       িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৪৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

িাইল েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৮০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ িাজেক মপতা-              

                                       

িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৯২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৪৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৮১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ িাজেক মপতা-মৃত িাদত 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৮৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৫০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৮২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ োহাঙ্গীে আলি মপতা-মৃত 

আঃ েমেদ র্ািাে                     

                               িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৯  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৭৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৮৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আবুল জহাজিন মপতা-মৃত 

জিািজল উমদ্দন                         

                             িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩২  িাউনী ২৬২ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৮২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৮৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ েমফক মপতা- িফে 

উমদ্দন                                    

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৩  িাউনী ২৬২ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৮২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৮৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ েমফক মপতা- িফে 

উমদ্দন                                    

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৩  িাউনী ২৬২ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৮২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

Page 14



ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৮৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ েমফক মপতা- িফে 

উমদ্দন                                    

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

১.  িাউনী ২৬২ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৪৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৮৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ েমফক মপতা- িফে 

উমদ্দন                                    

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৫  িাউনী ২৬২ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৪৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৮৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ জতাোিালী মপতা- আঃ 

জোিাহান                                

                      িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.  িাউনী ২৬২ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৪৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৮৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ জতাোিালী মপতা- আঃ 

জোিাহান                                

                      িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২২  িাউনী ২৬২ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৪৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৯০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ েমফক মপতা- িফে 

উমদ্দন                                    

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

১.৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪২০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৯১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ কমফল উমদ্দন মপতা- িফে 

উমদ্দন                                    

                  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

১.  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪২০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৯২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে মেতু মপতা- িফে উমদ্দন             

                                         

িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪২০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৯৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ মগয়াি উমদ্দন মপতা- িফে 

উমদ্দন                                    

                  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

২.  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪২০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

চালা েমি েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৯৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ িমফ উমদ্দন মপতা- কামেি 

উমদ্দন                                    

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৫৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৯৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ ইউনুি আলী মপতা- কামেি 

উু্ম দ্দন                                  

                   িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৫৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৯৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আবুল জহাজিন মপতা- কামেি 

উু্ম দ্দন                                  

                  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৫৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৯৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আবুল জহাজিন মপতা-মৃত 

িিজল উমদ্দন িাস্টাে                  

                                    িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

৩.৫৮  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৮৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা  

ও আি 

কাঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৯৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আবুল জহাজিন মপতা-মৃত 

িিজল উমদ্দন িাস্টাে                  

                                    িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৯৭  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৮৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা 

ও আি িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

৯৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আবুল জহাজিন মপতা-মৃত 

িিজল উমদ্দন িাস্টাে                  

                                    িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৮৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৭৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা 

ও আি িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১০০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আবুল জহাজিন মপতা-মৃত 

িিজল উমদ্দন িাস্টাে                  

                                    িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৭৪ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা 

ও আি িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১০১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আবুল জহাজিন মপতা-মৃত 

িিজল উমদ্দন িাস্টাে                  

                                    িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৭৫ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা  

ও আি 

কাঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১০২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আবুল জহাজিন মপতা-মৃত 

িিজল উমদ্দন িাস্টাে                  

                                    িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৮  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪৮০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

পুকুে েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১০৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আবুল িািাে মপতা-মৃত 

িিজল উমদ্দন িাস্টাে                  

                                    িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪২০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১০৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ োিান মপতা- মৃত িিজল 

উমদ্দন িাস্টাে                          

                           িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৪২০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

ফাকা োয়গা েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১০৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে এনামুল হক মপতা-মৃত ফইে 

উমদ্দন                                    

                  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৫৫  িাউনী ২৮৩ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৮৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১০৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ ওিিান মপতা- িহাম্মদ আলী 

                                           

          িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৩  িাউনী ২৮৩ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৮৭ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১০৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে মগয়াি উমদ্দন মপতা- িহাম্মদ আলী 

                                           

          িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.১৬  িাউনী ২৮৩ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৮৭ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১০৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে এনামুল  মপতা- ফাইে উমদ্দন       

                                           

   িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.০৪  িাউনী ২৮৩ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৮৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১০৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে আলিাি মপতা-  েহিত আলী       

                                           

  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৩৭ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১১০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে নূরুল ইিলাি মপতা-মৃত েয়নাল    

                                           

      িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৭৮  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৪১ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১১১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ হামনফা মপতা-মৃত িাজদক 

ভূইয়া                                    

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.১৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৪০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১১২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ হামনফা মপতা-মৃত িাজদক 

ভূইয়া                                    

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৩২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৩৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১১৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে মেরু মপতা-                              

                       িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৩৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১১৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে মেরু মপতা-                              

                       িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

২.৮৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৩০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১১৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ েনিালী মপতা- ফেে আলী   

                                           

       িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪  িাউনী ২৮৩ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৮০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

Page 19



ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১১৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ মলটন মপতা- েনিালী           

                                           

িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩  িাউনী ২৮৩ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৮০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১১৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ জিাতামলি মপতা- 

জোলিত খান                          

                           িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪  িাউনী ২৮৩ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৮০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১১৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ িনে উমদ্দন মপতা- জিাহাম্মদ 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২  িাউনী ২৮৩ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৮০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১১৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ একুি আলী মপতা-আঃ েমিদ 

                                           

          িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২  িাউনী ২৮৩ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৮০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১২০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে  জিাঃ আঃ খাজলক মপতা-মৃত 

েহুরুমদ্দন                                

                     িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৬  িাউনী ২৮৩ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১৪৮০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১২১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ িাজলক মপতা-মৃত েহুরুমদ্দন  

                                           

           িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.১৬  িাউনী ২৮৩ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৭৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১২২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ িাহাবুি মপতা-মৃত আহোন 

উমদ্দন িাস্টাে                          

                            িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৮  িাউনী ২৮৩ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৭৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১২৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে তফাজ্জল মপতা- মৃত আহোন 

উমদ্দন িাস্টাে                          

                            িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৭৭ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১২৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ িাজতন মপতা- আঃ 

িাজলক                                  

                   িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৭৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১২৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ োিাদ মপতা-মৃত তমু 

গােী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৩৭  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৭১ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১২৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ োিাল উমদ্দন মপতা-মৃত 

ফাজ গােী                              

                        িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৫৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১২৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আফাে উমদ্দন মপতা- োজিদ 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

১.  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৭০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১২৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ োহাবুমদ্দন মপতা- আঃ 

োিাদ                                    

                  িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

২.৫৮  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৭০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১২৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে  জিাঃ  ু্আঃ িমতন মপতা- আঃ 

েহিান মুমি                            

                          িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৫০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৩০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ আওয়াল মপতা- আঃ 

েহিান মুমি                            

                        িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৫৭ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৩১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ আওয়াল মপতা- আঃ 

েহিান মুমি                            

                        িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.০৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৫৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৩২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আলা উমদ্দন মপতা- মৃত 

োজিদালী                               

                      িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৫৭ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৩৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আলা উমদ্দন মপতা- মৃত 

োজিদালী                               

                      িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৫৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৩৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ হাই মপতা- জিাঃ 

আকিত আলী                          

                            িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৫০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৩৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে  জিাঃ আিান উল্লাহ্  মপতা- হাজেন 

আলী                                     

                িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৩৮  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২২৫ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৩৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাোঃ জগালাপী জিগি স্বািী- মৃত 

আঃ খাজলক                            

                         িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২২৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৩৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ তাে উমদ্দন মপতা-              

                                       

িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২২৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৩৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ ইকিাল মপতা- আঃ হাজিি   

                                           

        িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

৩.  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৫০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৩৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ েহিত আলী মপতা- 

আইজোলা জেখ                         

                             িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২১৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৪০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ েহিত আলী মপতা- 

আইজোলা জেখ                         

                             িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২২০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৪১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ িঞ্জুে আলী  মপতা- মিোে 

িাস্টাে                                   

                   িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৫০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৪২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ  ু্আলি মপতা- ইেি আলী    

                                           

       িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৫০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৪৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ হামিদ মপতা-  উজিদ 

আলী                                     

                িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

১.৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৫০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৪৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ মেল্লূে েহিান মপতা- েহে 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৫০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৪৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ নেরুল ইিলাি মপতা-মৃত 

েহে আলী                              

                        িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১০৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৪৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ জটাক্কা মিয়া মপতা- উিে 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.১৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১১০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৪৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ ইোহাক মপতা- আবুল হাজিি 

                                           

          িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৫১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১১০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৪৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে েীমু িেকাে মপতা- েোফত 

িেকাে                                  

                   িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৭৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২০০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৪৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে েীমু িেকাে মপতা- েোফত 

িেকাে                                  

                   িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২৯১ আে.এি 

খমতয়ান-০৬

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৫০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে েীমু িেকাে মপতা- েোফত 

িেকাে                                  

                   িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৬৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৯০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৫১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে েীমু িেকাে মপতা- েোফত 

িেকাে                                  

                   িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৮৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৫২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে েীমু িেকাে মপতা- েোফত 

িেকাে                                  

                   িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৮৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৫৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে িাবুল, িাখাওয়াত, আবুল, আিাদ, 

আজনায়াে িি ব  মপতা- আঃ িমেদ, 

িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৮৪ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৫৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে িাবুল, িাখাওয়াত, আবুল, আিাদ, 

আজনায়াে িি ব  মপতা- আঃ িমেদ, 

িাং- িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৮৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৫৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আলতাফ জহাজিন মপতা- 

আলফাে উু্ম দ্দন                     

                                 িাং- 

িাউনী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.০৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৮৪ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৫৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ তাে উমদ্দন মপতা- েনাি 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৯২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২১৩ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৫৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ তাে উমদ্দন মপতা- েনাি 

আলী                                     

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৯১  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২১৪ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

Page 26



ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৫৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে  জিাঃ মহেন ও হারুন মপতা-  

আজয়ে আলী                            

                         িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২১৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৫৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ চান্দু জিাল্লা  মপতা-শুক্কুে 

আলী                                     

               িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২১৭ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৬০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ লমতফ মপতা- িাজহি 

আলী জিাল্লা                             

                        িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৬৫ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৬১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ লমতফ মপতা- িাজহি 

আলী জিাল্লা                             

                        িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৪  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৬৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৬২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ খাজলক মপতা- 

োজহিালী                               

                       িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩২  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৬৫ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৬৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ খাজলক মপতা- 

োজহিালী                               

                       িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৬৬ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৬৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ লাল মিয়া মপতা- মৃত আঃ 

োলাি                                   

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৪৯  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৬৭ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৬৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ লাল মিয়া মপতা- মৃত আঃ 

োলাি                                   

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৬৮ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৬৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ মেতন মিয়া মপতা-িমতউে 

েহিান                                   

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৭৬  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৬৯ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৬৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ মেতন মিয়া মপতা-িমতউে 

েহিান                                   

                 িাং- িাউনী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৭০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৬৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে জিাঃ আঃ খাজলক মপতা- 

িাজহিালী                                

                      িাং- িাউনী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪৫  িাউনী ২১ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১১৭০ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ 

ধাোয় 

জেকর্ ব 

ভূি 

িনভূমি

আি, 

কাঁঠাজলে 

িাগান

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে 

মনমিত্ত জেলা প্রোিক,গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ কো 

হজয়জে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৬৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ হামনফা গং,                 

     মপতা- আশ্রাফ আলী,        

                 িাং-

িদনীভাঙ্গা,শ্রীপুে,গােীপুে।

০.৫  িাওনা ৩২৩৪ পাওয়া 

যায় নাই

২৪ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই  আি, 

কাঠাজলে 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৭০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ নেরুল ইিলাি মপতা-

মৃত আমেে খাঁ,                    

                              িাং-

মেিলাপাো, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৫  িাওনা ৪১১০ পাওয়া 

যায় নাই

১৩২২২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই পুকুে খনন মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৭১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ নেরুল ইিলাি মপতা-

মৃত আমেে খাঁ,                    

                              িাং-

মেিলাপাো, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৫  িাওনা ৪১১০ পাওয়া 

যায় নাই

১৩২২৪ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই পুকুে খনন মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৭২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ নামিে, মপতা- চান মিয়া 

,                                      

            িাং- মেমেেগুমে, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১  িাওনা ৪১৯০ পাওয়া 

যায় নাই

২০১৭৬ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাদ ও 

োপো ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৭৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ জিমলি, মপতা- িজিে 

উমদ্দন,                              

                    িাং- 

মেমেেগুমে, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১  িাওনা ৪১৯০ পাওয়া 

যায় নাই

২০১৭৬ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাদ ও 

োপো ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৭৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো ফালু মপতা- আঃ িাজলক,        

                                       

   িাং- মেমেেগুমে, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.১  িাওনা ৪১৯০ পাওয়া 

যায় নাই

২০১৭৬ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাদ ও 

োপো ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৭৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ জহলাল উমদ্দন, মপতা- 

জহাজিন আলী,                      

                            িাং- 

মেমেেগুমে, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১  িাওনা ৪১৯০ পাওয়া 

যায় নাই

২০১৭৬ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাদ ও 

োপো ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৭৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো েয়নাল, মপতা-মৃত হাজেি,      

                                       

     িাং- মেমেেগুমে, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.১  িাওনা ৪১৯০ পাওয়া 

যায় নাই

২০১৭৬ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাদ ও 

োপো ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৭৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আঃ িাজলক মপতা- হািিত,    

                                       

       িাং- মেমেেগুমে, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.১  িাওনা ৪১৯০ পাওয়া 

যায় নাই

২০১৭৬ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাদ ও 

োপো ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৭৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ মিল্লাল জহাজিন মপতা- 

জলবু মিয়া ,                         

                         িাং- 

জিতঝুমে, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২  িাওনা ৪৫৫৯ পাওয়া 

যায় নাই

১৮১৩২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাজদে 

েন্য

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৭৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কািাল জহাজিন মপতা-

মৃত েমফে উমদ্দন ,                

                                  

িাং- জভোিতলী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২  িাওনা ৪৫৫৯ পাওয়া 

যায় নাই

১৮১৩২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাজদে 

েন্য

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৮০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ নামিে, মপতা- িইন 

উমদ্দন (পলান),                    

                              িাং- 

জিতঝুমে, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২  িাওনা ৪৫৫৯ পাওয়া 

যায় নাই

১৮১৩২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাজদে 

েন্য

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৮১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ মিোে মপতা- েইন 

উমদ্দন,                              

                    িাং- 

মেমেেগুমে, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১  িাওনা ৪৫০৩ পাওয়া 

যায় নাই

২৩২৪৫ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাজদে 

েন্য

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৮২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো ইফনুি আলী, মপতা- আেিত 

আলী,                                

                   িাং- 

মেমেেগুমে, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১  িাওনা ৪৫০৩ পাওয়া 

যায় নাই

২৩২৪৫ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাজদে 

েন্য

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৮৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো  জিাঃ িাইে উমদ্দন, মপতা- 

হযেত আলী ,                      

                            িাং- 

মিংমদঘী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৫  িাওনা ৪৪৯৪ পাওয়া 

যায় নাই

১৭১৪৯ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাজদে 

েন্য

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৮৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো হযেত আলী, মপতা-মৃত িাই 

মিয়া ,                               

                   িাং-  মিংমদঘী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৫  িাওনা ৪৪৯৪ পাওয়া 

যায় নাই

১৭১৪৯ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাজদে 

েন্য

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৮৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ উজ্জøল মপতা- িদ্দু 

মিয়া,                                

                  িাং-সেনাতলী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.০২  িাওনা ৪৯৪৯ পাওয়া 

যায় নাই

২৩১৪১ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাজদে 

েন্য

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৮৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ ইফসুফ মপতা-মিনহাে 

উমদ্দন ,                             

                     িাং- 

জিলকতল, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.০২  িাওনা ৪৯৪৯ পাওয়া 

যায় নাই

২৩১৪১ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাজদে 

েন্য

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৮৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো িামুন িত্ত্বামধকােী এইচ. 

পাওয়াে, মেিলাপাো

০.৩৩  িাওনা ৪৩০৪ পাওয়া 

যায় নাই

১৫১৩৩ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাজদে 

েন্য

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৮৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো  জহাি মর্োইন মলঃ গােীপুে ১.২২  িাওনা ১৬৯৬ পাওয়া 

যায় নাই

৯৬৪৪ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই চাষািাজদে 

েন্য

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৮৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো  জিাঃ ইিিাইল জহাজিন, মপতা-

 নূে আহম্মদ ,                     

                             িাং-

মিংমদঘী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৯ োথুো ১০৪১ পাওয়া 

যায় নাই

৩৪৭২ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ও 

আি কাঠাল 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৯০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো  জিাঃ ইিিাইল জহাজিন, মপতা-

 নূে আহম্মদ ,                     

                             িাং-

মিংমদঘী, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.২৮ োথুো ১০৮৫ পাওয়া 

যায় নাই

৩৮০০ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৯১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আঃ োিাদ মপতা- আঃ েব্বাে, 

                                       

          িাং-মিংমদঘী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৫৪ োথুো ১৫২ পাওয়া 

যায় নাই

১০৩ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৯২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আইন উমদ্দন, মপতা- সতে 

উমদ্দন,                              

                    িাং-মিংমদঘী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫ োথুো ১৫২ পাওয়া 

যায় নাই

১০২ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি 

ও আি 

কাঠাল 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৯৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আইন উমদ্দন, মপতা- সতে 

উমদ্দন,                              

                    িাং-মিংমদঘী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.১ োথুো ১৫২ পাওয়া 

যায় নাই

১০৫ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি 

ও আি 

কাঠাল 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৯৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ আেিত আলী, মপতা- 

জিািজলি উমদ্দন,                  

                                িাং-

মিংমদঘী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৬৫ োথুো ৮৭৬ পাওয়া 

যায় নাই

৩৯৬২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি 

ও আি 

কাঠাল 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৯৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ আেিত আলী, মপতা- 

জিািজলি উমদ্দন,                  

                                িাং-

মিংমদঘী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৬৩ োথুো ৮৭৬ পাওয়া 

যায় নাই

৩৯৬৫ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি 

ও আি 

কাঠাল 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৯৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ আেিত আলী, মপতা- 

জিািজলি উমদ্দন,                  

                                িাং-

মিংমদঘী, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৫ োথুো ৮৭৬ পাওয়া 

যায় নাই

৩৯৬৩ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি 

ও আি 

কাঠাল 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৯৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ মিশু মিয়া মপতা- দুলাল 

মিয়া,                                

                  িাং- 

ফুলামনেমেট, শ্রীপুে, গােীপুে।

১. োথুো ৮৭৯ পাওয়া 

যায় নাই

৩৮৯৫ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আি কাঠাল 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৯৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ মিশু মিয়া মপতা- দুলাল 

মিয়া,                                

                  িাং- 

ফুলামনেমেট, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৭ োথুো ৮৭৯ পাওয়া 

যায় নাই

৩৯০৪ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আি কাঠাল 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

১৯৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ মিশু মিয়া মপতা- দুলাল 

মিয়া,                                

                  িাং- 

ফুলামনেমেট, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৯ োথুো ৮৭৯ পাওয়া 

যায় নাই

৩৯০১ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আি কাঠাল 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২০০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আফাে উমদ্দন গং মপতা- 

িাইন উমদ্দন গং,                  

                                িাং-

ফুলামনেমেট, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.২ োথুো ৮৭৯ পাওয়া 

যায় নাই

৩৯০৭ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আি কাঠাল 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২০১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আফাে উমদ্দন গং মপতা- 

িাইন উমদ্দন গং,                  

                                িাং-

ফুলামনেমেট, শ্রীপুে, গােীপুে।

১. োথুো ৮৭৯ পাওয়া 

যায় নাই

৪০১৫ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আি কাঠাল 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২০২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আফাে উমদ্দন গং মপতা- 

িাইন উমদ্দন গং,                  

                                িাং-

ফুলামনেমেট, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৩৬ িাঁেিােী ২০৩ পাওয়া 

যায় নাই

৮০২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই  ফিলী েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২০৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আফাে উমদ্দন গং মপতা- 

িাইন উমদ্দন গং,                  

                                িাং-

ফুলামনেমেট, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.২৮ িাঁেিােী ২০৩ পাওয়া 

যায় নাই

৮০৩ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই  ফিলী েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২০৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কুদ্দি িাস্টাে মপতা- 

কমেি উমদ্দন, িাং- জিইলাট

১.৮ িাঁেিােী ২০৩ পাওয়া 

যায় নাই

৮০৯ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২০৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কুদ্দি িাস্টাে মপতা- 

কমেি উমদ্দন, িাং- জিইলাট

০.৩৫ িাঁেিােী ২০৩ পাওয়া 

যায় নাই

৮১০ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২০৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কুদ্দি িাস্টাে মপতা- 

কমেি উমদ্দন, িাং- জিইলাট

১. িাঁেিােী ২০৩ পাওয়া 

যায় নাই

৮১১ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২০৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ িাইফুল গং মপতা- 

িাহাদুে আলী,                     

                             িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১. িাঁেিােী ২০৬ পাওয়া 

যায় নাই

১৩২৬ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২০৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ হযেত আলী, মপতা- 

কামেি জেখ,                      

                            িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১.২ িাঁেিােী ২০৬ পাওয়া 

যায় নাই

১৩২৬ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২০৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ হামকি উমদ্দন মপতা- 

হাজয়ত আলী,                      

                            িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

২.৬৯ িাঁেিােী ২০৬ পাওয়া 

যায় নাই

৯৪৮ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২১০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ হামফে উমদ্দন মপতা- 

নাজয়ি আলী,                       

                           িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৮ িাঁেিােী ৩১২ পাওয়া 

যায় নাই

১৫৪৮ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২১১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ হামফে উমদ্দন মপতা- 

নাজয়ি আলী,                       

                           িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১ িাঁেিােী ৩১২ পাওয়া 

যায় নাই

১৫৫০ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২১২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েয়নাল আজিমদন গং, 

মপতা- মনয়ত আলী,               

                                   

িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৫৬ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৯৭ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২১৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েয়নাল আজিমদন গং, 

মপতা- মনয়ত আলী,               

                                   

িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১.১৩ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৫১ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২১৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েয়নাল আজিমদন গং, 

মপতা- মনয়ত আলী,               

                                   

িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪৪ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৫৪ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২১৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েয়নাল আজিমদন গং, 

মপতা- মনয়ত আলী,               

                                   

িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৬ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৫৫ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২১৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েয়নাল আজিমদন গং, 

মপতা- মনয়ত আলী,               

                                   

িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৮১ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৪৮ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২১৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কাজেি আলী মপতা- 

তাজলি আলী,                      

                            িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪৯ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৪৭ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২১৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ োজনায়াে গং মপতা- 

শুকুে আলী,                        

                          িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫৬ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৪২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২১৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েিোন আলী মপতা- 

জগালাপী জেখ ,                     

                             িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৮ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৪৩ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২২০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ আঃ খাজলক, মপতা- 

জোটু মিয়া ,                        

                          িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৯ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৪৬ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২২১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েয়নাল গং মপতা- হােী 

আেগে আলী,                     

                             িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৪৬ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২২২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কুেজোত আলী, মপতা- 

মকয়ািত আলী,                    

                              িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

২.২ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৬৪ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২২৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কুেজোত আলী, মপতা- 

মকয়ািত আলী,                    

                              িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৯৩ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৬৩ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২২৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ জনয়াে আলী মপতা- 

দাজনে আলী,                      

                            িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৬৯ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৬৬ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২২৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ জনয়াে আলী মপতা- 

দাজনে আলী,                      

                            িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪৭ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৬৭ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২২৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ আব্দুল হাই গং, মপতা- 

সূয বত আলী,                        

                          িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৬৮ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২২৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ আব্দুল হাই গং, মপতা- 

সূয বত আলী,                        

                          িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫৯ িাঁেিােী ২২৪ পাওয়া 

যায় নাই

১২৬৯ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২২৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েিোন আলী গং মপতা- 

আলামপ,                            

                      িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৯৯ িাঁেিােী ৫৪৮ পাওয়া 

যায় নাই

১২৭৮ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২২৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েিোন আলী গং মপতা- 

আলামপ,                            

                      িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৯ িাঁেিােী ৫৪৮ পাওয়া 

যায় নাই

১২৭৫ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৩০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আিোদ আলী গং মপতা- 

হযেত আলী,                       

                           িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫৯ িাঁেিােী ৫৪৮ পাওয়া 

যায় নাই

১২৭৯ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৩১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ দেজেখ আলী গং মপতা- 

আঃ আিান,                        

                          িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩২ িাঁেিােী ৫৪৮ পাওয়া 

যায় নাই

১২৮২ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৩২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েয়নাল আজিমদন গং, 

মপতা-মনয়ত আলী,                

                                  

িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

২.৫৪ িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২৮৫ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী আি 

কাঠাল

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৩৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েয়নাল আজিমদন গং, 

মপতা-মনয়ত আলী,                

                                  

িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৯৪ িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২৮৬ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী আি 

কাঠাল

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৩৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েয়নাল আজিমদন গং, 

মপতা-মনয়ত আলী,                

                                  

িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৯৩ িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২৯২ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী আি 

কাঠাল

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৩৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো ইিান আলী গং মপতা- 

হামকমুমদ্দন ,                       

                           িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৩ িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২২৫ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে 

৬টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৩৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ মিউল্লাহ্ গং মপতা- আঃ 

েহিান ,                            

                      িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১. িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২৩২ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে 

২টি এিং 

আি/কাঠাল 

ও িাগান 

ফিলী।

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৩৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ মিউল্লাহ্ গং মপতা- আঃ 

েহিান ,                            

                      িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১. িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২২৬ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে 

২টি এিং 

আি/কাঠাল 

ও িাগান 

ফিলী।

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৩৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েমহে উমদ্দন গং মপতা- 

ন্যায়পাল জেখ ,                    

                              িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১. িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২২৫ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই গোেী িন মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৩৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ আহিদ আলী মপতা-

আজলক মুিী ,                     

                             িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১. িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২২৫ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই গোেী িন মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৪০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ নুরুল ইিলাি  মপতা- 

ইনোন মুিী,                       

                           িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১. িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২২৫ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আি কাঠাল মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৪১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ  ু্ আমেে মপতা- দাজনে 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪ িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২৩৫ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

২টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৪২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কাজেি গং মপতা- ইয়াে 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৭ িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২৩৭ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে ২টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৪৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কাজেি গং মপতা- ইয়াে 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৯৭ িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২৪২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে ২টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৪৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কাজেি গং মপতা- ইয়াে 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৬৮ িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২৩৫ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে ২টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

Page 43



ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৪৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কাজেি গং মপতা- ইয়াে 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪৫ িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২৩৬ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৪৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কাজেি গং মপতা- ইয়াে 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.০৫ িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২৪৯ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৪৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ কাজেি গং মপতা- ইয়াে 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৪৬ িাঁেিােী ৫৫২ পাওয়া 

যায় নাই

২২৫০ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৪৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ শুকুে আলী গং মপতা- 

হামিদ আলী,                       

                           িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৬১ িাঁেিােী ৫২২ পাওয়া 

যায় নাই

১৮২৮ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৪৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ শুকুে আলী গং মপতা- 

হামিদ আলী,                       

                           িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৫১ িাঁেিােী ৫২২ পাওয়া 

যায় নাই

১৮২৭ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৫০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো  োহোহান আলী মপতা- 

িাইফ,                              

                    িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫ িাঁেিােী ৪৯৬ পাওয়া 

যায় নাই

২২০১ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৫১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ জিাজলিান মপতা- ইিান 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫ িাঁেিােী ৪৯৬ পাওয়া 

যায় নাই

২২০১ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে 

৩টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৫২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো                            মপতা- 

িংেী,                               

                   িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫ িাঁেিােী ৪৯৬ পাওয়া 

যায় নাই

২২০১ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

১০টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৫৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাোঃ আজয়ো স্বাািী- ,        

                                       

   িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, 

গােীপুে।

১.৫ িাঁেিােী ৪৯৬ পাওয়া 

যায় নাই

২২০১ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৫৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আজনায়াে জহাজিন মপতা- 

দাজনে আলী,                      

                            িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫ িাঁেিােী ৫৬৪ পাওয়া 

যায় নাই

২১৫৬ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আি, 

কাঠাল, 

আকােিমন 

ও গোেী 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৫৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো মলমপ আিাে, স্বাািী- আিোদ 

আলী                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫ িাঁেিােী ৫৬৪ পাওয়া 

যায় নাই

২১৫৭ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই টিন  জির্ 

মিমডং ১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৫৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো তমেকুল ইিলাি, মপতা-েমিে 

উমদ্দন,                              

                    িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৫ িাঁেিােী ৫৬৪ পাওয়া 

যায় নাই

২১৫৮ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে ২টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৫৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো তমেকুল ইিলাি, মপতা-েমিে 

উমদ্দন,                              

                    িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৫ িাঁেিােী ৫৬৪ পাওয়া 

যায় নাই

২১৫৯ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে ২টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৫৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো একাব্বে আলী মপতা- কােী 

মুমি ,                               

                   িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

৩. িাঁেিােী ৫৬৪ পাওয়া 

যায় নাই

২১৬০ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

৩টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৫৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আঃ িাজেক মপতা-মৃত কছু 

মুু্ম দ্দন,                            

                      িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫ িাঁেিােী ৫৬৪ পাওয়া 

যায় নাই

২১৬১ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

৩টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৬০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো েহুে  ু্আলী মপতা- মনোি 

উমদ্দন,                              

                    িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১. িাঁেিােী ৪৯৬ পাওয়া 

যায় নাই

২১৭২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে ৭টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৬১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো মিল্লাল গং মপতা- মিনত আলী , 

                                       

          িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৩১ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১১২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

৩টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৬২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আিোদ গং মপতা- ইন্তাে 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

২.২২ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১১৩ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

৫টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৬৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আহম্মদ আলী মপতা- কানুছু 

িন্ডল,                               

                   িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

৩.১৫ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১০৭ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

২টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৬৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জতাফাজ্জল গং মপতা-োলাল,   

                                       

        িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, 

গােীপুে।

২.৩৯ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৯৮ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

২টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৬৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো চান িাসুদ মপতা-ইন্তাে আলী,  

                                       

         িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২৩ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১২৫ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে ৪টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৬৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো োলাল মপতা- মকতাি আলী,    

                                       

       িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.২৫ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১২৬ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে 

৩টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৬৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আলতাফ গং মপতা- আু্দদুল 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৯ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১১৭ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে 

৩টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৬৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো হাসু মপতা- সিজমদ্দন,            

                                      

িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

১.০১ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১১৮ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে ২টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৬৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো হাসু মপতা- সিজমদ্দন,            

                                      

িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৩ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১১৯ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে ২টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৭০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো পলূ মিয়া মপতা-িমফে মুিী,    

                                       

       িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, 

গােীপুে।

১.৬৩ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১২০ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই কাঁচা ঘে ৪টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৭১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আফাে উু্ম দ্দন, মপতা- 

আেগে মুিী,                      

                            িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫৩ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১২৩ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আি, 

কাঠাল, 

আকােিমন 

ও গোেী 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৭২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো হাজিন আলী মপতা-আজিদ 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৯৯ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৭৫ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

২টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৭৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো আঃ আমেে, মপতা- মুমস্ত জেখ, 

                                       

          িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, 

গােীপুে।

১.৩৭ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৭৬ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

৪টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৭৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাোঃ সুমফয়া মপতা- পলান 

জেখ ,                               

                   িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.১৬ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৭৭ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৭৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো দাজনে আলী মপতা-আহাদী ,    

                                       

       িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, 

গােীপুে।

১.২৮ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১২৩ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

৭টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৭৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো ওিে আলী গং মপতা- েমুে 

উমদ্দন,                              

                    িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.১৩ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৯৩ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

৩ট

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৭৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো ওিে আলী গং মপতা- েমুে 

উমদ্দন,                              

                    িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.২৫ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৯৪ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

৩ট

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৭৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো িাদক মিকদাে মপতা- তেি 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.১৮ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১২১২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আিামদ েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৭৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো মেনত আলী মপতা- মপয়াে 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৫ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৯০ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আিামদ েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৮০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো মেনত আলী মপতা- মপয়াে 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫১ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৯১ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আিামদ েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৮১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো মেনত আলী মপতা- মপয়াে 

আলী,                                

                  িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৮৭ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৯২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আিামদ েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৮২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো েমহে িাস্টাে মপতা-নাজয়ি 

আলী ,                               

                   িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

১.৫৯ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১২৩৭ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আিামদ েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৮৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো িােফত ফমকে, মপতা- কামেি 

উমদ্দন,                              

                    িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৬ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৮২ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আিামদ েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৮৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো িােফত ফমকে, মপতা- কামেি 

উমদ্দন,                              

                    িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪৬ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৮৩ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আিামদ েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৮৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো িােফত ফমকে, মপতা- কামেি 

উমদ্দন,                              

                    িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৭ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৮৪ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আিামদ েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৮৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো িােফত ফমকে, মপতা- কামেি 

উমদ্দন,                              

                    িাং- িাঁেিােী 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫৬ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১৮৬ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আিামদ েমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৮৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো েমফক উল্লাহ গং মপতা- মৃত 

নূেজিাহাম্মদ,                      

                            িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৬৩ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১১২০ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই িাটিে ঘে 

৩টি টিন 

জির্ মিমডং 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৮৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ ইিিাইল গং মপতা- 

নমেবুল্লাহ্,                           

                       িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৫ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

৯৪৪ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৮৯ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাোঃ েয়নি জিগি স্বািী 

আঃ কালাি                        

                          িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৪ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

৯৪৪ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৯০ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ েমিে উু্ম দ্দন গং মপতা- 

হােী িানোে আলী,              

                                    

িাং- িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৫ িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

৯৪৪ ২ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই ফিলী ভূমি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৯১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে মেিলাপাো জিাঃ োফে আলী মপতা- 

ইনতাে আলী,                     

                             িাং- 

িাঁেিােী শ্রীপুে, গােীপুে।

২. িাঁেিােী ২১২ পাওয়া 

যায় নাই

১৩০৩ মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

মি.এি 

েমেপ 

হয়মন

নাই আি/কাঠাল 

িাগান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩

৫৩২ তাং ০৬/১০/১৩ ইং মুজল 

জেলা প্রোিক,গােীপুে িোিজে 

উজেজদে  মনমিত্ত প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

অত্র জিৌোয় মি.এি 

েমেপ হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব পচ বা 

পাওয়া যায়মে।

২৯২ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাহাম্মদ আলী, মপতা- মৃত. 

ইমিি খাঁ                            

   িাং: জিলতলী, শ্রীপুে, 

গােীপুে

২.২১ োথুো ২৮৩৭ ২ ১১৫১০ ২ ৬ ধাো চাষািাদ মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি।

২৯৩ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ নজ গং, মপতা- মৃত. 

ফইজমদ্দন                          

     িাং: জিলতলী, শ্রীপুে, 

গােীপুে

২.৫ োথুো ২৮৩৭ ২ ১১৫১১ ৯৬৮ ৬ ধাো ঐ মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি।

২৯৪ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ িমেবুে গং, মপতামৃত. 

আঃ িাজলক                        

      িাং: জভোিতলী, শ্রীপুে, 

গােীপুে

০.০৩ োথুো ১৭১৭ ২ ৫৫৭৪ ছুট ৬ ধাো ঘে িােী 

নাই

মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি ।

২৯৫ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ োজহদ আলী গং, 

মপতামৃত- িািে আলী, িাং- 

জভোিতলী, শ্রীপুে, গােীপুে

০.২৫ োথুো ১৭৩৪ ২ ৫৫৪২ ২ ৬ ধাো ঘে িােী 

নাই

মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি ।

২৯৬ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ েমিি উমদ্দন, মপতা- মৃত 

জিাগে আলী, িাং: িেিাইদ, 

শ্রীপুে, গােীপুে

৪.৫ োথুো ১১২৮ ২ ৪৫৩৯ ২ ৬ ধাো ঘে িােী 

নাই

মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি ।

২৯৭ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ িাইজমদ্দন, মপতা- মৃত. 

আইনুমদ্দন                          

 িাং: িেিাইদ, শ্রীপুে, গােীপুে

৬.৫ োথুো ১১২৮ ২ ৪৫৩৯ ২ ৬ ধাো ঐ মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি ।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৯৮ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ িামফ মিয়া, মপতা- মৃত. 

িমেয়াতুল্লাহ                        

   িাং: জিতজমে, শ্রীপুে, 

গােীপুে

০.৯ োথুো ১৩১৮ ২ ৪৭৯৯ ২ ৬ ধাো ঐ মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি ।

২৯৯ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ োত্তাে জহাজিন, মপতা- 

ইয়ামেন                           

িাং: জিতজমে, শ্রীপুে, গােীপুে

০.০২ োথুো ১৩০৫ ২ ৪৭০৬ ৭৩৪ ৬ ধাো ঐ মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি ।

৩০০ ঐ ঐ ঐ োথুো জোঃ হায়দাে আলী, মপতা- 

মৃত. ইয়ামেন িেকাে             

              িাং: জিতজমে, 

শ্রীপুে, গােীপুে

০.০২ োথুো ১৩০৫ ২ ৪৭০৭ ৭৩৪ ৬ ধাো ঐ মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি ।

৩০১ ঐ ঐ ঐ োথুো ওয়াজদ্দীন গং, মপতা- মৃত. 

মুিলীি, িাং: জভোিতলী, 

শ্রীপুে, গােীপুে

০.৮৮ োথুো ১৭৬৩ ২ ৪৬২১ ৯৭১ ৬ ধাো চাষািাদ ও 

কাঁঠাল 

িাগান

মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি নয় ।

৩০২ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ আব্দুল েহিান গং, মপতা-

 মৃত. ফজয়ে উদ্দীন, িাং: 

জভোিতলী, শ্রীপুে, গােীপুে

০.৩ োথুো ১৬৬৮ ২ ৫৪৮৯ ২ ৬ ধাো ঐ মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি ।

৩০৩ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ আঃ ছুবুে মিয়া, মপতা- 

মৃত. খমিে উদ্দীন,িাং: 

জিতজমে, শ্রীপুে, গােীপুে

০.০২ োথুো ১২৪২ ২ ৪৮৬৪ ১ ৬ ধাো কাঁঠাল 

িাগান

মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি নয়।

৩০৪ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ আঃ োজ্জাক, মপতা- 

মৃত. জিািাহান আলী,িাং: 

জিতজমে, শ্রীপুে, গােীপুে

০.০১ োথুো ১২৪২ ২ ৪৮৬৬ ১ ৬ ধাো কাঁঠাল 

িাগান

মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি নয়।

৩০৫ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ জহাজিন আলী, মপতা- 

মৃত. সুন্দুে আলী                  

        িাং: জিতজমে, শ্রীপুে, 

গােীপুে

০.৬৮ োথুো ১২১২ ২ ৪৮৩০ ৯৪৭ ৬ ধাো কাঁঠাল 

িাগান

মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি।

৩০৬ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ নাজয়ি আলী, মপতা- মৃত. 

মিোজল ইিলাি                  

            িাং: জভোিতলী, 

শ্রীপুে, গােীপুে

০.০৬ োথুো ১৯১২ ২ ৬১৪৮ ২, ১১৭৩ ৬ ধাো কাঁঠাল 

িাগান

মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি নয়।

৩০৭ ঐ ঐ ঐ োথুো জিাঃ ফেল হক, মপতা- মৃত. 

হাজ্বী জিজেে.                      

    িাং: জিতজমে, শ্রীপুে, 

গােীপুে

০.৪১ োথুো ১২০৫ ২ ৪৭৪৪ ১১৪৫ ৬ ধাো কাঁঠাল 

িাগান

মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি নয়।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৩০৮ ঐ ঐ ঐ োথুো িমেিে েহিান, মপতা- মৃত 

একিত আলী,                    

িাং: জিতজমে, শ্রীপুে, গােীপুে

২.৪৯ োথুো ২৮০৯ ২ ১১২১১ ১৭২২ ৬ ধাো আি,কাঁঠাল 

িাগান

মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি নয়।

৩০৯ ঐ ঐ ঐ োথুো িমেিে েহিান, মপতা- মৃত 

একিত আলী,                    

িাং: জিতজমে, শ্রীপুে, গােীপুে

২.৩ োথুো ২৮০৯ ২ ১১১৭১ ২ আি,কাঁঠাল 

িাগান

মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি।

৩১০ ঐ ঐ ঐ োথুো িমেিে েহিান, মপতা- মৃত 

একিত আলী,                    

িাং: জিতজমে, শ্রীপুে, গােীপুে

০.১৫ োথুো ২৯৩১ ২ ১১২১৬ ২ আি,কাঁঠাল 

িাগান

মি এি জগেটভূি ও 

আে,এি জেকর্ বভূি 

িনভূমি।

 িি বজিাট = ২৩৯.২১ একে

ক্র: নং জেলা উপজেলা জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমি 

(একে)

েিে 

দখলকৃত 

িংেমিত 

িনভূমিে 

তফমিল

েিেদখ

লকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমিে 

েিেদখজলে

 মিিেণ 

(িিজেষ/ 

িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা (িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

জিৌো মি.এি দাগ মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি দাগ মি.এি 

খমতয়ান

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

১ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো িাজহি আলী, মপতা মৃত-নাজয়ি 

আলী, িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.১৫ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

২৬ ৬২ ২৪৩৭ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

২ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: জখাকন, মপতা-অজ্ঞাত, 

িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.৬৩ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

২৬ ৫৫, ৫৬ ১৯৮, 

২৪৩৭

৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

িন্যপ্রানী ব্যিস্থাপনা ও প্রকৃমত িংেিণ মিভাগ , ঢাকা
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৩ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: কমেি গং, মপতা মৃত-

আমেি ফমকে, িাং-

গোমেয়াপাো, েয়জদিপুে, 

গােীপুে।

০.৪১ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৪৩, ৪৩ ৮৯, ৯০ ১৯৬, ১৯৩ ৬ ধাো চালা 

েমি/পুকুে  

আনু : ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৪ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো িাযহারুল কামদে, মপতা-

অজ্ঞাত, িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.৬২ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৯৫ ২৪৯ ৬৮৫ ৬ ধাো চালা েমি  

আনু : ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৫ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: নূে, মপতা- মৃত-আ: 

হামকি, িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.১৪ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

২২৬ ৪৫৭ ১৬২ ৬ ধাো ধানী  েমি  

আনু : ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৬ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: িমেদ, মপতা- আিকে 

আলী, িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.২৬ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৫০ ৪১৩ ১৫৯ ৬ ধাো চালা েমি, 

আনু: ২৫-

৩০ িেে

জদ: জিা: নং- ৩২৫/১৭ চলিান

৭ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো িািছুল হক, মপতা-আ: হক, 

িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.৩ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

২৬ ৪২০ ১৬১ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৮ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো েমেফিােী, জপ্রা: জিাস্তামফজে 

েহিান, মপতা-অজ্ঞাত, িাং-

গোমেয়াপাো, েয়জদিপুে, 

গােীপুে।

২.৫৭ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

২৩৪, 

২৩১, ২২৬

৪৯৩, 

২৫৫, ২৫৬,

১ ৬ ধাো িীিানা 

প্রাচীজেে 

মভতজে 

চালা েমি,  

আনু : ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৯ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো োজলক জিাহাম্মদ খাঁন, মপতা-

অজ্ঞাত, িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.৫৪ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৪২৪ ১৫০৩, 

১৫০৪

১২৩ ৬ ধাো িীিানা 

প্রাচীজেে 

মভতজে 

চালা েমি 

ও জদেীয় 

ফজলে 

িাগান আনু 

: ২৫-৩০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

Page 56



ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১০ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: িাজেদ জহাজিন, মপতা 

মৃত-আকোি জহাজিন, িাং-

গোমেয়াপাো, েয়জদিপুে, 

গােীপুে।

০.৪৪ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৪২৪ ১৫২২ ১২৩ ৬ ধাো পুকুে ও 

চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১১ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিাস্তফা কািাল, মপতা-অজ্ঞাত, 

িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.২২ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৫৬৯ ১৯১৬ ৮৭৭ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

জদ: জিা: নং- ৪৩৮/১১ চলিান

১২ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: জিাস্তফা, মপতা-অজ্ঞাত, 

িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.৫২ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৫৬৯ ১৯১৬ ২, ৮৭৭ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

জদ: জিা: নং- ৪৩৮/১১ চলিান

১৩ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: হামকি, মপতা-হাজিি 

আলী, িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.৪৯ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৫৮৮ ১৯৪৬ ৮৭৭ ৬ ধাো ধানী েমি  

আনু : ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১৪ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: হামকি, মপতা মৃত-আমিে 

উমদ্দন, িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

১.৩৬ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৪৬১ ১৬১৪ ৪৮৫ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১৫ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো মিোনুে েহিান গং, মপতা-

েইনুমদ্দন, িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.৯৪ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৪৬৩ ১৬২১ ৪৮৫ ৬ ধাো ধানী েমি  

আনু : ২৫-

৩০ িেে

জদ: জিা: নং- ১৪/২০১৪ চলিান

১৬ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো শ্রী িমত আিমন িালা, স্বািী-

িমচন্দ্র চন্দ্র িি বন, িাং-

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.১৫ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৩৬৮ ৬০০৫ ৩৯৯ ৬ ধাো চালা েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১৭ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিাজিনা খাঁ, মপতা মৃত-িনু খাঁ, 

িাং-

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.১৪ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৩৬৮ ৬০০৫ ৩৯৯ ৬ ধাো চালা েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১৮ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো র্া: হারুন, মপং- অজ্ঞাত, িাং- 

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৪৮ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৬৬২ ৭০৩০ ৫৯৩ ৬ ধাো চালা েমি জদ: জিা: নং- ১২৩/২০১৫ চলিান
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৯ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো উৎপল, মপং- েমহরুল হক, 

িাং- 

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৪৮ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৬৬২ ৭০৩০ ৫৯৩ ৬ ধাো চালা েমি জদ: জিা: নং- ১২৩/২০১৫ চলিান

২০ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো ইমঞ্জ: আ: লমতফ, মপং- 

অজ্ঞাত, িাং- 

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

১.৫ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৬৬২ ৭০১৭ ৫৯৩ ৬ ধাো চালা েমি জদ: জিা: নং- ১২৩/২০১৫ চলিান

২১ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: হামনফ, মপং- মৃত আ: 

নিী, িাং- 

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৬ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৬৬২ ৭০৩১ ৫৯৩ ৬ ধাো চালা েমি জদ: জিা: নং- ১২৩/২০১৫ চলিান

২২ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: আতািে, মপং- মৃত 

তজিদ্দীন, িাং- 

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৫ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৭৬২ ৭৩৪২ ৬২৮ ৬ ধাো ধানী েমি জদ: জিা: নং- ৪০১/২০১৫ চলিান

২৩ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: মিল্লাল জহাজিন, মপং- মৃত 

জোকন উমদ্দন, িাং- 

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৪৮ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৬৭৪ ৭০৮৪ ৩৫৩ ৬ ধাো জদেীয় 

ফজলে 

িাগান, 

চালােমি

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

২৪ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আতাউে েহিান, মপং- কিে 

উমদ্দন মুমি, িাং- 

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৪৯ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৬৭৪ ৭০৮৪ ৩৫৩ ৬ ধাো জদেীয় 

ফজলে 

িাগান, 

চালােমি

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

২৫ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: আিোদ জহাজিন, মপং- 

আ: কমেি, িাং- 

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৭ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৭৮৪ ৭৪৫৬ ৫৯২ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

২৬ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: িামফ গং, মপং- লালু 

মুমি, িাং- 

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৪২ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৭৮৪ ৭৪৫৮ ৫৯২ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

২৭ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: মিল্লাল জহাজিন, মপং-মৃত 

হাইো,  িাং- 

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৪ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৫৯০ ৭০০৬ ৫৯২ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৮ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো মগয়াি উমদ্দন, মপং- জিা: টিপু,  

িাং- 

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

১.৪৮ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৫৯০ ৭০০৭ ৫৯২ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

২৯ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিাোজম্মল হক, মপং- মৃত 

হাইো,  িাং- 

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

১.৩২ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৫৯০ ৭০০২ ৫৯২ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৩০ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো নুরু মিয়া-অজ্ঞাত, িাং-

গোমেয়াপাো, েয়জদিপুে, 

গােীপুে।

০.৪ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৪৩ ৭৮ ৭৫৮ ৬ ধাো িাঁে িাগাে 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

জদ: জিা: নং- ১৪০/২০০৬ চলিান

৩১ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো হযেত আলী মপতা মৃত-আমেি 

ফমকে, িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.৪৪ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৪৩ ৭৯ ১৯৫ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

জদ: জিা: নং- ১৪০/২০০৬ চলিান

৩২ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: িালাি, মপতা মৃত-

নুছুমুমদ্দন, িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.৩৭ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

২৪২ ৩৩৪ ১ ৬ ধাো চালা েমি  

আনু : ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৩৩ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: োত্তাে, মপতা-আজমুমদ্দন, 

িাং-গোমেয়াপাো, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.৪ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

১৫৬ ৪৮১ ১ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৩৪ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিাজহল, মপতা: আ: িানান, 

িাং-

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৩৮ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৪৬৩ ১৬৩৫ ৪৮৫ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

জদ: জিা: নং- ১৪/২০১৪ চলিান

৩৫ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো হােী িামেে উমদ্দন, মপতা মৃত-

িমফে উমদ্দন, িাং-

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৪ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৫০ ৪১৪ ১৫৯ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

জদ: জিা: নং- ৩২৫/২০১৭ চলিান

৩৬ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: আইয়ুি গং, মপতা মৃত-

আ: িাজলক, িাং-

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৫ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৫০ ৪১৪ ১৫৯ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

জদ: জিা: নং- ৩২৫/২০১৭ চলিান
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৩৭ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো িাইফুল ইিলাি, মপতা মৃত-

আ: হাই, িাং-

ভাওোইদ,েয়জদিপুে,গােীপুে।

০.৩ ১৮ নং 

আোইেপ্রিা

দ

৫০ ৪১৪ ১৫৯ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ২৫-

৩০ িেে

জদ: জিা: নং- ৩২৫/২০১৭ চলিান

৩৮ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো ওিে আলী মিপাই, মপতা মৃত-

জকতু মিপাই, িাং-উত্তে 

িালনা, ইপিা, গােীপুে।

০.৮১ উত্তে িালনা ২৯৭/ ৭০৩ ৫৭১, ৫৮২ ১৭১ ৬ ধাো চালা েমি  

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

জদ: জিা: নং- ৩৩৮/১৬ চলিান

৩৯ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: জিমলি িেকাে, মপতা-

আ: িাজেদ িেকাে, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

১.৩ উত্তে িালনা ৩২৩ ২৭০ ২০৭ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

জদ: জিা: নং- ৪১৩/২০১৪ চলিান

৪০ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আবুল হাোন গং, মপং- মৃত 

ইজ্জত উল্যাহ, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.৬৩ উত্তে িালনা ২২ ৩৫, ৩৬, 

৩৯, ৪১

১৭৫, 

১৭৫, 

১৭৬, ১৫৯

৬ ধাো চালা েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৪১ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো িািান উমদ্দন গং, মপতা মৃত-

তমিে উমদ্দন, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.২৯ উত্তে িালনা ৩৩৯ ৯২৭ ১৯৩ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৪২ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: ফমে উমদ্দন িাোে 

েেীজফে িাঠ, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.৬ উত্তে িালনা ৪২৪ ৮৫০ ১৯৭ ৬ ধাো চালা 

েমি/িাঠ 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৪৩ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো িািান উমদ্দন গং, মপতা মৃত-

তমিে উমদ্দন পাজলায়ান, িাং-

উত্তে িালনা,গােীপুে।

০.৫৯ উত্তে িালনা ৪৭১ ১০১৯ ১১৯৩ ৬ ধাো িাঁে িাগান 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৪৪ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো গািান উমদ্দন গং, মপতা মৃত-

তমিে উমদ্দন পাজলায়ান, িাং-

উত্তে িালনা,গােীপুে।

০.১ উত্তে িালনা ৪৭১ ১২১৮ ১২১৮ ৬ ধাো চালা েমি  

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৪৫ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: েমেদ, মপতা মৃত-

এিাদুল্লাহ, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.৬২ উত্তে িালনা ৪৭১ ১২১৮ ১২১৮ ৬ ধাো ধানী  েমি  

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৪৬ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো হামিবুল্লাহ, মপতা-েমহমুল্লাহ, 

িাং-উত্তে িালনা,গােীপুে।

০.৬ উত্তে িালনা ৪৭১ ১২১৮, 

১২১৮

১২১৮ ৬ ধাো ধানী  েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৪৭ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: িমেদ, মপতা মৃত-ওমেি 

উমদ্দন, িাং-উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.০৫ উত্তে িালনা ৫০৭ ২৮৩ ২৮৩ ৬ ধাো ধানী  েমি  

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৪৮ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: আফিাে, মপং- আ: 

েমলল, িাং-উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.০৭ উত্তে িালনা ৫০৭ ১৪১৭ ২৮৩ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৪৯ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো িাহাে উমদ্দন, মপং- মৃত 

অমেি উমদ্দন, িাং-উত্তে 

িালনা, গােীপুে।

০.১ উত্তে িালনা ৫০৭ ১৪১৭ ২৮৩ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৫০ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো নুে োহান, স্বািী, হারুন অে 

েমেদ, িাং-উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.০৯ উত্তে িালনা ৫০৭ ১৪১৭ ২৮৩ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৫১ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো িমেবুে েহিান, মপং- হােী 

আ: েমেদ, িাং-উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.০৭ উত্তে িালনা ৫০৭ ১৪১৭ ২৮৩ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৫২ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আবুল িাোে, মপং- মৃত জহলাল 

উমদ্দন, িাং-উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.০৭ উত্তে িালনা ৫০৭ ১৪১৭ ২৮৩ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৫৩ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো নামেি উমদ্দন, মপং- মৃত 

জহলাল উমদ্দন, িাং-উত্তে 

িালনা, গােীপুে।

০.০৫ উত্তে িালনা ৫০৭ ১৪১৭ ২৮৩ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৫৪ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জোৎস্না জিগি, স্বািী- িমেবুে 

েহিান, িাং-উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.০৯ উত্তে িালনা ৫০৭ ১৪১৭ ২৮৩ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৫৫ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: িমেদ, মপং- মৃত- অমেি 

উমদ্দন, িাং-উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.১১ উত্তে িালনা ৫০৭ ১৪১৭ ২৮৩ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৫৬ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আমিে আলী গং, মপং- মৃত 

আ: িািাদ, িাং-উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.০৯ উত্তে িালনা ৬৬২ ১৭৭১ ১২৬ ৬ ধাো চালা েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৫৭ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো েমহে উমদ্দন, মপং- িত আ: 

িািাদ উমদ্দন, িাং-উত্তে 

িালনা, গােীপুে।

০.২২ উত্তে িালনা ৬৬২ ১৭৭২ ১৪১ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৫৮ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো নামেে উমদ্দন গং, মপং- মৃত 

আফোল আকি, িাং- উত্তে 

িালনা, গােীপুে।

১.১৯ উত্তে িালনা ৪৮৩ ১৩১০ ৮৮ ৬ ধাো আি, 

কাঁঠাল, 

িাঁজেে 

িাগান

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৫৯ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: আ: িাজলক, মপং- মৃত 

জিানাউল্লাহ্,িাং- উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.৬৪ উত্তে িালনা ৪৯৮ ১৪০৭ ২৪৮, ২৪৯ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৬০ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো িিে উমদ্দন, মপং- মৃত জেখ 

কালু, িাং- উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.৬৪ উত্তে িালনা ৪৯৮ ১৪০৭ ২৪৮, ২৪৯ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৬১ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: িাজেক, মপং- জেখ 

জিানাউল্লাহ্, িাং- উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.৬৪ উত্তে িালনা ৪৯৮ ১৪০৭ ২৪৮, ২৪৯ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৬২ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো েয়নাল আজিদীন, মপং- মৃত 

আ: োজ্জাক, িাং- উত্তে 

িালনা, গােীপুে।

০.৬৫ উত্তে িালনা ৪৯৮ ১৪০৭ ২৪৮, ২৪৯ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৬৩ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: িমিন উমদ্দন, মপতা- মৃত 

কালু জেখ, িাং- উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.৬৪ উত্তে িালনা ৪৯৮ ১৪০৭ ২৪৮, ২৪৯ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৬৪ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আমিন উমদ্দন, মপং- মৃত জেখ 

কালু, িাং- উত্তে িালনা, 

গােীপুে।

০.৬৪ উত্তে িালনা ৪৯৮ ১৪০৭ ২৪৮, ২৪৯ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৬৫ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো ওিাইদুে েহিান, মপং- মৃত 

লাল জিাহাম্মদ, িাং- উত্তে 

িালনা, গােীপুে।

০.৬৫ উত্তে িালনা ৪৯৮ ১৪০৭ ২৪৮, ২৪৯ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৬৬ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো েমফকুে েহিান, মপং- মৃত 

লাল জিাহাম্মদ, িাং- উত্তে 

িালনা, গােীপুে।

০.৬৫ উত্তে িালনা ৪৯৮ ১৪০৭ ২৪৮, ২৪৯ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৬৭ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আবুল কালাি আোদ, মপং- 

মৃত োজহদ আলী, িাং- উত্তে 

িালনা, গােীপুে।

০.৬৫ উত্তে িালনা ৪৯৮ ১৪০৭ ২৪৮, ২৪৯ ৬ ধাো ধানী েমি উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৬৮ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: োত্তাে, মপতা মৃত-ফমেদ 

আলী, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.০৫ উত্তে িালনা ১১৯ ৩৮২ ১১২ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

জদ:জিা: নং- ১৮৫/১৭ চলিান

৬৯ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: হামিদ গং, মপতা মৃত-

আকিে আলী, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.২ উত্তে িালনা ১১৯ ৩৮৩ ১১২ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

জদ:জিা: নং- ১৮৫/১৭ চলিান

৭০ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো িমেিে েহিান, মপতা-আ: 

আমেে, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.৩ উত্তে িালনা ৫০৫ ১৪২০ ২৮২ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৭১ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: িাজেদ িেকাে, মপতা 

মৃত-আ: েমেদ িেকাে, িাং-

উত্তে িালনা,গােীপুে।

০.৪ উত্তে িালনা ৫০৫ ১৪২০ ২৮২ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৭২ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো িাহফুে িেকাে, মপতা মৃত-

আ: আমেে, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.২৫ উত্তে িালনা ৫০৫ ১৪২০ ২৮২ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৭৩ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: কাজেি, মপতা মৃত-আ: 

আমেে, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.৩৮ উত্তে িালনা ৫৯৪ ১৬৮১ ১ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৭৪ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিাোজম্মল হক গং, মপতা-

হামিবুে েহিান, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.৩১ উত্তে িালনা ৫৯৪ ১৬৮১ ১ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৭৫ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: িানান গং, মপতা-েমফে 

উমদ্দন জদওয়ান, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.৬৭ উত্তে িালনা ৫৯৪ ১৬৮১ ১ ৬ ধাো চালা েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৭৬ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: আবুল কাজেি, মপতা মৃত-

আ: হামিদ, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.৮৯ উত্তে িালনা ৫৯৪ ১৬৮১ ১ ৬ ধাো ধানী েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৭৭ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: োলাি, মপতা-জিা: 

আনোে আলী, িাং-উত্তে 

িালনা,গােীপুে।

০.৮৮ উত্তে িালনা ৫৯৪ ১৬৮১ ১ ৬ ধাো ধানী েমি 

আনু : ৩০-

৩৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৭৮ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো সুলতান তালুকদাে, মপতা-আ: 

আমেে, িাং িাউপাো, 

গােীপুে।

০.৮ িাউপাো ৫৫৬ ১১১৪ ৪১৯ ৬ ধাো ধানী েমি  

আনু : ২০-

২৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৭৯ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: িমেদ, মপতা মৃত-মিোে 

উমদ্দন িাতাব্বে, িাং 

িাউপাো, গােীপুে।

২.৬৮ িাউপাো ৬২৫ ১৩৩৭ ৬৬ ৬ ধাো ধানী েমি  

আনু : ২০-

২৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৮০ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: জহাজিন, মপতা-জিা: 

আকিে, িাং-

িাহাদুেপুে,গােীপুে

০.২ িাউপাো ২৫৪, ২৫৪ ৫১৩, ৫১৫ ১৫, ৪৪৮ ৬ ধাো ধানী েমি  

আনু : ২০-

২৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৮১ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো ফালানী জিগি, স্বািী-আমিন 

উমদ্দন, িাং-

িাহাদুেপুে,গােীপুে

০.০৮ িাউপাো ২৫৪ ৫১৫ ৪৮৭ ৬ ধাো ধানী েমি 

আনু : ২০-

২৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৮২ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো রুজিল, মপতা-িাহাে উমদ্দন, 

িাং-িাহাদুেপুে,গােীপুে

০.৮১ িাউপাো ২৫৪, ২৫৪ ৫২৭, ৫২৮ ৪৯৮ ৬ ধাো চালা েমি  

আনু : ২০-

২৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৮৩ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো আ: হানান িওদাগে, মপত: মৃত 

েফুে উমদ্দ, িাং-ঐ

০.৬ িাউপাো ৫৫৬ ১১০৭ ৪২০ ৬ ধাো ধানী েমি, 

আনু: ৩০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৮৪ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জলফাে উমদ্দন, মপতা মৃত-

িমফে উমদ্দন, িাং-

িাহাদুেপুে,গােীপুে

০.৬৫ িাহাদুেপুে ২৫৪, 

২৫৪, ২৫৪

৫১৪, ৫১৫, 

৫১৫

১৫, ১৫, 

৪৮৭

৬ ধাো ধানী েমি  

আনু : ২০-

২৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৮৫ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো জিা: জহাজিন, মপতা-জিা: 

আকিে, িাং-

িাহাদুেপুে,গােীপুে

০.২ িাহাদুেপুে ২৫৪, ২৫৪ ৫১৩, ৫১৫ ১৫, ৪৪৮ ৬ ধাো ধানী েমি  

আনু : ২০-

২৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৮৬ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো ফালানী জিগি, স্বািী-আমিন 

উমদ্দন, িাং-

িাহাদুেপুে,গােীপুে

০.০৮ িাহাদুেপুে ২৫৪   ৪৮৭ ৬ ধাো ধানী েমি 

আনু : ২০-

২৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৮৭ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো রুজিল, মপতা-িাহাে উমদ্দন, 

িাং-িাহাদুেপুে,গােীপুে

০.২১ িাহাদুেপুে ২৫৪, ২৫৪ ৫২৭, ৫২৮ ৪৯৮ ৬ ধাো চালা েমি  

আনু : ২০-

২৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৮৮ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো োফে মিয়া, মপতা-অজ্ঞাত, 

িাং-িাহাদুেপুে,গােীপুে

০.১১ িাহাদুেপুে ২৫৪ ৫২৪ ৪৮৬ ৬ ধাো কলা িাগান  

আনু : ২০-

২৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৮৯ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো রুজিল, মপতা-িাহাে উমদ্দন, 

িাং-িাহাদুেপুে,গােীপুে

০.১৭ িাহাদুেপুে ২৫৪ ৫২৭ ৪৯৮ ৬ ধাো চালা েমি  

আনু : ২০-

২৫ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৯০ গােীপুে গােীপুে িদে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িাউপাো মিমকি আলী, মপতা: অজ্ঞাত, 

িাং- িাহাদুপুে

০.১ িাহাদুেপুে ৫৪৮ মপ ২২৯৮ ১ ৬ ধাো জদেীয় 

ফজলে 

িাগান, 

আনু: ২৫-

৩০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৯১ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট আফোে উমদ্দন, মপতা: 

োজ্জাক, িাং- িনকখো

০.০৫ িনকখো ১০ ১২০ ৯৩ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৯২ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট িাবুল, মপতা: জলহাে উমদ্দন, 

িাং- িনকখো

০.০৫ িনকখো ১০ ১২০ ৯৩ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৯৩ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট মফজোে, মপতা: জলহােউমদ্দন, 

িাং- িনকখো

০.০৫ িনকখো ১০ ১২০ ৯৩ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৯৪ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট মেোে, মপতা: জলহােউমদ্দন, 

িাং- িনকখো

০.০৫ িনকখো ১০ ১২০ ৯৩ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৯৫ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট ইয়াকুি আলী, মপতা: মৃত 

এনাজয়ত উল্যা, িাং- িনকখো

০.০৫ িনকখো ১০ ১২০ ৯৩ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৯৬ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট োজলহা, স্বািী: হােী জিাহাম্মদ 

আলী, িাং- িনকখো

০.০৫ িনকখো ১০ ১২০ ৯৩ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৯৭ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট োজলহা, স্বািী: হােী জিাহাম্মদ 

আলী, িাং- িনকখো

০.৮ িনকখো ১০ ১৬, ১৭, 

১৯, ২১, ২২

২১৬, ৯৩ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৯৮ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট হামলিা জিগি, মপতা: 

জিাহাম্মদ আলী, িাং-ঐ

০.২৫ িনকখো ১০ ১৬, ১৭, 

১৯, ২১, ২২

২১৬, ৯৩ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৯৯ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট মগয়ািউমদ্দন, গং  মপতা: 

জিাহাম্মদ আলী, িাং- িনকখো

০.৫৬ িনকখো ১১ ১৬, ১৭, 

১৯, ২১, ২২

২১৬, ৯৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১০০ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট আলতাফ, মপতা:জিাহাম্মদ 

আলী, িা-িনকখো

০.৫ িনকখো ১১ ১৬, ১৭, 

১৯, ২১, ২২

২১৬, ৯৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১০১ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট ইিােত,  মপতা: মৃত- তমিে 

উমদ্দন, িাং- িনকখো

০.০৬ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১০২ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট আিোদ, মপতা: ঐ, িাং-ঐ ০.০৪ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১০৩ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট আমিে, মপতা:ঐ, িাং-ঐ ০.০৪ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১০৪ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট আলতাফ, মপতা:ঐ, িাং-ঐ ০.০৪ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১০৫ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট ইিান, মপতা:ঐ, িাং-ঐ ০.০৪ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১০৬ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট আওলাদ, মপতা:ঐ, িাং-ঐ ০.০৪ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১০৭ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট ইব্রাহীি,  মপতা: িাহােউমদ্দন, 

িাং- িনকখো

০.১১ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১০৮ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট ইউসুফ, মপতা:ঐ, িাং-ঐ ০.০৫ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১০৯ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট আইয়ুি, মপতা:ঐ, িাং-ঐ ০.০৫ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১১০ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট হামনফ, মপতা:ঐ, িাং-ঐ ০.০৫ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১১১ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট োজলহা, স্বািী: হােী জিাহাম্মদ 

আলী, িাং- িনকখো

০.২৬ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১১২ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট আজলো, স্বািী: হােী আ: 

িাজেদ, িাং- িনকখো

০.২৬ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১১৩ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট কমিে উমদ্দন, মপতা:হােী আ: 

কাজদে

০.২৬ িনকখো ১০ ২৩, ২৫ ২২৪ কৃমষ েমি, 

আনু: ৪৫ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১১৪ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট আলী আহাজম্মদ  মপতা: 

ইয়ামিন  পলান, িাং- িনকখো

০.১৫ িনকখো ৫২২ ৯৪৪, ৯৪৫, 

৯৪৬, ৯৪৭, 

৯৫৭

৪/১

আি, 

কাঠাঁল 

ওিড়ুই 

িাগান, 

আনু: ৪০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১১৫ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট োহানাে, মপতা: আলী 

আহাজম্মদ, িাং-ঐ

০.১৪ িনকখো ৫২২ ৯৪৪, ৯৪৫, 

৯৪৬, ৯৪৭, 

৯৫৭

৪/১

আি, 

কাঠাঁল 

ওিড়ুই 

িাগান, 

আনু: ৪০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১১৬ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট িামিনা, মপতা-ঐ, িাং- িনকখো ০.১৪ িনকখো ৫২২ ৯৪৪, ৯৪৫, 

৯৪৬, ৯৪৭, 

৯৫৭

৪/১

আি, 

কাঠাঁল 

ওিড়ুই 

িাগান, 

আনু: ৪০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১১৭ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট আমেফা, মপতা-ঐ, িাং- 

িনকখো

০.১৪ িনকখো ৫২২ ৯৪৪, ৯৪৫, 

৯৪৬, ৯৪৭, 

৯৫৭

৪/১

আি, 

কাঠাঁল 

ওিড়ুই 

িাগান, 

আনু: ৪০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১১৮ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট আবুল হাজিি, মপতা: ইয়ামিন 

পলান, িাং-ঐ

০.২৮ িনকখো ৫২২ ৯৪৪, ৯৪৫, 

৯৪৬, ৯৪৭, 

৯৫৭

৪/১

আি, 

কাঠাঁল 

ওিড়ুই 

িাগান, 

আনু: ৪০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১১৯ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট হৃদয়, মপতা: আবুল হাজিি, 

িাং-ঐ

০.১৪ িনকখো ৫২২ ৯৪৪, ৯৪৫, 

৯৪৬, ৯৪৭, 

৯৫৭

৪/১

আি, 

কাঠাঁল 

ওিড়ুই 

িাগান, 

আনু: ৪০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১২০ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট মেমেে, মপতা: ঐ, িাং-ঐ ০.১৪ িনকখো ৫২২ ৯৪৪, ৯৪৫, 

৯৪৬, ৯৪৭, 

৯৫৭

৪/১

আি, 

কাঠাঁল 

ওিড়ুই 

িাগান, 

আনু: ৪০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১২১ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট নামিে উমদ্দন , মপতা: মৃত 

হযেত আলী, িাং- িনকখো

০.২৯ িনকখো ৫২২ ৯৪৪, ৯৪৫, 

৯৪৬, ৯৪৭, 

৯৫৭

৪/১

আি, 

কাঠাঁল 

ওিড়ুই 

িাগান, 

আনু: ৪০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১২২ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট আমিে জহাজিন, মপতা: ঐ, িাং-

ঐ

০.২৮ িনকখো ৫২২ ৯৪৪, ৯৪৫, 

৯৪৬, ৯৪৭, 

৯৫৭

৪/১

আি, 

কাঠাঁল 

ওিড়ুই 

িাগান, 

আনু: ৪০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃ

ত অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১২৩ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট কািরুজ্জািান, মপতা: ঐ, িাং-

ঐ

০.২৮ িনকখো ৫২২ ৯৪৪, ৯৪৫, 

৯৪৬, ৯৪৭, 

৯৫৭

৪/১

আি, 

কাঠাঁল 

ওিড়ুই 

িাগান, 

আনু: ৪০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১২৪ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট হুিায়ন কমিে, মপতা: ঐ, িাং-

ঐ

০.২৮ িনকখো ৫২২ ৯৪৪, ৯৪৫, 

৯৪৬, ৯৪৭, 

৯৫৭

৪/১

আি, 

কাঠাঁল 

ওিড়ুই 

িাগান, 

আনু: ৪০ 

িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১২৫ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট মর্পুটি কমিেনাে, গােীপুে ০.৩৯ িনকখো ৬৫৮
৪/১

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

১২৬ গােীপুে শ্রীপুে োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ

িনকখো মিট োজয়দা খাতুন, স্বািী- মৃত 

িিতাে উমদ্দন, িাং- িনকখো, 

শ্রীপুে, গােীপুে

১৪.৪ িনকখো ৩৮৩, 

৪০৫, 

৫৪০, ৫৪১

৯৭২, 

৮৫৩, 

৫০৪, ৫৫০, 

৪৭২, ৪৯৩, 

৪৯৭

২ আি-

কাঠাঁল, 

িাগান। 

িিয়: 

আনুিামনক 

৫০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

জিাট = ৬৭.২৪
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