
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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন 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 োত্তাে জটক্স: মিলস্ মল:, 

জপ্রাোঃ- আোঃ োত্তাে,  চান্দো, 

কামলয়াককে, গােীপুে

২.৬৫ চান্দো ৮৮৯, ৮৮৭   ১৫৭০,    

১৫৭৭,

২  ৪ ধাো মিল্ীং জেড ও 

িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

২ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিিাি ব আহিান কজপামেট 

মল:, জপ্রাোঃ - আহিান হামিি, 

চান্দো, কামলয়াককে, 

গােীপুে

১.৭৩  চান্দো ৩৭৬ ৭২৩ ২  ৪ ধাো মিল্ীং জেড ও 

িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৩ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট এযাজপক্স ফুটওয়াে মল:, 

জপ্রাোঃ- ফেজল এলাহী,  

চন্দো,কামলয়াককে, গােীপুে

১.৪৫  চান্দো ১২২১, 

১২৭৩

  ২৩৯১,   

  ২৫২৬

২  ৪ ধাো মিল্ীং জেড, 

িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ এিং 

িাদ্রািা ও িিমেদ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৪ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট এযাজপক্স জটমল টাওয়াে মল:, 

জপ্রাোঃ-ফেজল এলাহী, চন্দো, 

কামলয়াককে, গােীপুে

১.৭১  চান্দো ৫১৬ ১৪৯৭ ২  ৪ ধাো মিল্ীং জেড ও 

িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

ঢাকা িন মিভাগ

েক (ক) : স্থায়ী স্থাপনািহ প্রমতমিত মেল্প প্রমতিান /কল কােখানা ইতযামদ

িংেমিত িনভূমি  ব্যতীত েিেদখলকৃত অন্যন্য িনভূমিে তফমিল
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৫ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট ফােইষ্ট জকাপানী মল: 

চান্দ্রো, কামলয়াককে, 

গােীপুে

১.৩৫  চান্দো ৪৪৫ ৬৮৩ ২  ৪ ধাো মিল্ীং জেড ও 

িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৬ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিিাি ব এমেে 

ইন্টােন্যােনাল, চান্দ্রো, 

কামলয়াককে, গােীপুে

১.৩৫  চান্দো ১২১৬ ২৪০৪ ২  ৪ ধাো মিল্ীং জেড ও 

িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৭ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট ওয়ালটন হাইজটক, চান্দো, 

কামলয়াককে, গােীপুে

১.৬৮  চান্দো ১৮ ৩০ ২  ৪ ধাো জগইট ও  িীিানা 

প্রাচীে মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৮ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট হামড ব জটক্সটাইল মল:, জপ্রাোঃ- 

িঈন উমিন,পোঃ চান্দো, 

কামলয়াককে, গােীপুে

১.৫৬  চান্দো    ৮০০,    

 ৭৭৭

   ১২১৫,   

  ১৬৩৪

২  ৪ ধাো টিনজিড ও পাকা 

মিমল্ং মিিানা 

প্রাচীে মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৯ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট ওয়ালটন ইন্টােন্যােনাল 

মল:, চান্দো, কামলয়াককে, 

গােীপুে

১.৬  চান্দো ১৮, ২৫ ৩০, ৪০ ২  ৪ ধাো মিিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

১০ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট িমদনা ট্াংক, জপ্রাোঃ-হােী 

জিমলি, গ্রাি- পূি ব চান্দো, 

থানা-কামলয়াককে, জেলা-

গােীপুে।

১.৫৫  পূি ব চান্দো ২৫৩ ২৮৩ ২  ৪ ধাো মিমল্ং ১ টি ও 

মিিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

১১ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট পাো মিল,  জপ্রাোঃ  জিাোঃ নূে 

আলি, গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-

কামলয়াককে, জেলা-

গােীপুে।

১.৫৫  পূি ব চান্দো ৯৭ ১৪৬ ২  ৪ ধাো মিল্ীং জেড ও 

িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

১২ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট োলাল জটক্সটাইল মিলি 

মল:/জফয়াে জেড, জপ্রাোঃ- 

োলাল উমিন, পূি ব 

চান্দো,কামলয়াককে, গােীপুে

১.৯৫  পূি ব চান্দো ৩০ ১১০ ২  ৪ ধাো মিল্ীং জেড ও 

িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৩ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট কযাজিন্ডা কযালােি, জপ্রাোঃ 

জিাোঃ িমিনুল হক োহীন, 

পূি ব চান্দো, কামলয়াককে, 

গােীপুে

১.৪৫  পূি ব চান্দো ১ ১ ২  ৪ ধাো মিিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

১৪ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট এজপক্স  নীটিং এন্ড উজয়মভং, 

জপ্রাোঃ জিাোঃ েমহে উমিন, 

চান্দো, কামলয়াককে, 

গােীপুে

১.৮  পূি ব চান্দো ১৭৮ ২৪৯ ২  ৪ ধাো মিিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

১৫ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট নাযাগ্রা জটক্সটাইল মল:, 

ডাইনমকমন, কামলয়াককে, 

গােীপুে

১.৮  ডাইনমকমন    ১০৭,    

 ১০০

    ১৩২,   

   ১২৬

২  ৪ ধাো টিজনে জিড          

    ১টি ও 

িাউন্ডােী ওয়াল

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

১৬ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট ইনজক্রমডিল ফযােনি মল:, 

জপ্রাোঃ -আবুল কাজেি, 

কােলসুমে চালা, 

কামলয়াককে, গােীপুে

১.৫৫ কােলসুেীচালা ৩০৪ ২৮৮ ২  ৪ ধাো মিিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৭ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট মেহাি জুট মিলি মল:, জপ্রাোঃ-

 জিাোঃ মেহাি উমিন, 

কালািপুে, কামলয়াককে, 

গােীপুে

১.৬৫  িড় কালািপুে ১৮৪ ৪৪২ ৩  ৪ ধাো মিল্ীং জেড ও 

িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক , গােীপুে এে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

১৮ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট িিাহে জিাজয়টাি ব মলোঃ, জপ্রা: 

োজিো হািান, িাং-উত্তে 

িক্তােপুে,কামলয়াককে,গােী

পুে

৮.৭৫ উত্তে িক্তােপুে ৪০ ৪৩  ৪ ধাো ফযাক্টেী ভিন ও 

মিিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

জদওয়ানী জিাকািিা নং-১৬/২০০১ জদওয়ানী 

জিাকািিা নং-২৮/২০০৪ মিমভল মেমভেন নং-

৫৩৩/২০০৫

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

১৯ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট িািসুমিন মিমনং মিলি 

মল: িাং: জিৌচাক, 

কামলয়াকক, গােীপুে।

৩.৪৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৯৬৭ ১৫৭৭ ২ ৪ ধাো ইন্ডামিে ৩য় তলা 

ভিন

মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং ৩৭৭৫ তাং ৩০/১০/১৩ ইং এিং পত্র নং 

৩২৭৯ তাং ১৫/০৯/২০১৪ইং  মূজল জেলা 

প্রিােক গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিা 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে।

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।

২০ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট িািসুমিন মিমনং মিলি 

মল: িাং: জিৌচাক, 

কামলয়াকক, গােীপুে।

৬.২১ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৯৬৯ ১৫৭৩ ৪ ধাো ঘে/িামড় মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং ৩৭৭৫ তাং ৩০/১০/১৩ ইং এিং পত্র নং 

৩২৭৯ তাং ১৫/০৯/২০১৪ইং  মূজল জেলা 

প্রিােক গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিা 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২১ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট হামনফ মিমনং মিল্ি মল: 

িাং : জিৌচাক, কামলয়াকক, 

গােীপুে।

১.৭৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৮৩৪ ১৭৫৫ ১৪৩ ৬ধাো ঘে/িামড় এফ এ নং ২৯৭/৯৯ ও মিমপ নং ২৮৯৫/১২ 

এিং উ: জিা: নং ১৬/২০১০ চলিান। পত্র নং 

৩০ জিৌ-৮০ তাং ১০/৩/১৫ ইং মূজল জেকড ব 

িংজোধন জিাকিিাে প্রস্তাি দাজয়ে কো 

হইয়াজে

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।

২২ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট হামনফ মিমনং মিল্ি মল: 

িাং : জিৌচাক, কামলয়াকক, 

গােীপুে।

৩.৭৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৮৩৪ ১৭৫৬ ১৪৩ ৬ধাো ঘে/িামড় এফ এ নং ২৯৭/৯৯ ও মিমপ নং ২৮৯৫/১২ 

এিং উ: জিা: নং ১৬/২০১০ চলিান। পত্র নং 

৩০ জিৌ-৮০ তাং ১০/৩/১৫ ইং মূজল জেকড ব 

িংজোধন জিাকিিাে প্রস্তাি দাজয়ে কো 

হইয়াজে

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।

২৩ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট হামনফ মিমনং মিল্ি মল: 

িাং : জিৌচাক, কামলয়াকক, 

গােীপুে।

২.৭৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৮৩৪ ১৭৫৭ ১০৬০ ৬ধাো ঘে/িামড় এফ এ নং ২৯৭/৯৯ ও মিমপ নং ২৮৯৫/১২ 

এিং উ: জিা: নং ১৬/২০১০ চলিান। পত্র নং 

৩০ জিৌ-৮০ তাং ১০/৩/১৫ ইং মূজল জেকড ব 

িংজোধন জিাকিিাে প্রস্তাি দাজয়ে কো 

হইয়াজে

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।

২৪ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট এন এি জটক্সটাইল মিল্ি 

মল:      িাং-

জিৌচাক,কামলয়াকক,গােীপুে।

১.৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

১৫০৬ ৩২৭২ ২ ৪ ধাো ঘে/িামড় জদ: জিা: নং ১৫২/২০৯, মি, আে নং ৩০৪/ 

(এফ এি) অি ২০০৮ ও মি আে নং ১৩৪ 

(এফ এি) অি ২০০৮ িহাম্মান সুমপ্রি জকৌজট 

চলিান এিং পত্র নং ২৭ জিৌ: : ০৮ তাং 

০১/০৩/২০১৫ইং মূজল উজেদ িংক্রািন্ত 

প্রমতজিদন প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে।

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৫ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট এন এি জটক্সটাইল মিল্ি 

মল:      িাং-

জিৌচাক,কামলয়াকক,গােীপুে।

২. ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

১৫০৬ ৩২৭৩ ২ ৪ ধাো ঘে/িামড় জদ: জিা: নং ১৫২/২০৯, মি, আে নং ৩০৪/ 

(এফ এি) অি ২০০৮ ও মি আে নং ১৩৪ 

(এফ এি) অি ২০০৮ িহাম্মান সুমপ্রি জকৌজট 

চলিান এিং পত্র নং ২৭ জিৌ: : ০৮ তাং 

০১/০৩/২০১৫ইং মূজল উজেদ িংক্রািন্ত 

প্রমতজিদন প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে।

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।

২৬ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট জকাজকালা ফুড জপ্রাডাক্টি 

মল:,     িাং: 

জিৌচাক,কামলয়াকক, 

গােীপুে।

২.৩ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৯৪২ ১৬৯৯ ২,১৪১ ৪ ধাো ঘে/িামড় মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং ৩২৪২তাং ১১/০৯/১৪ইং মূজল জেলা 

প্রিােক গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিা 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে। কামলয়াককে 

খানাে মেমড নং ৩৮২ তাং ১২/১০/১৪ইং

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।

২৭ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট জকাজকালা ফুড জপ্রাডাক্টি 

মল:,     িাং: 

জিৌচাক,কামলয়াকক, 

গােীপুে।

৩.৭৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৯৪২ ১৬৯৯ ২,১৪১ ৪ ধাো ঘে/িামড় মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং ৩২৪২তাং ১১/০৯/১৪ইং মূজল জেলা 

প্রিােক গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিা 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে। কামলয়াককে 

খানাে মেমড নং ৩৮২ তাং ১২/১০/১৪ইং

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।

২৮ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট জকাজকালা ফুড জপ্রাডাক্টি 

মল:,     িাং: 

জিৌচাক,কামলয়াকক, 

গােীপুে।

৪.৭৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৯৪২ ১৬৯৯ ২,১৪১ ৪ ধাো ঘে/িামড় মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং ৩২৪২তাং ১১/০৯/১৪ইং মূজল জেলা 

প্রিােক গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিা 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে। কামলয়াককে 

খানাে মেমড নং ৩৮২ তাং ১২/১০/১৪ইং

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৯ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট জকাজকালা ফুড জপ্রাডাক্টি 

মল:,     িাং: 

জিৌচাক,কামলয়াকক, 

গােীপুে।

৪.২৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৯৪২ ১৬৯৮ ৩৬৫ ৪ ধাো ঘে/িামড় মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং ৩২৪২তাং ১১/০৯/১৪ইং মূজল জেলা 

প্রিােক গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিা 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে। কামলয়াককে 

খানাে মেমড নং ৩৮২ তাং ১২/১০/১৪ইং

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।

৩০ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট জিৌচাক এযাপাজেলি, িাং-

জিৌচাক, কামলয়াককে, 

গােীপুে।

২.২৪ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৮৩৪ ১.৭৫৫ ১৪৩ ৬ ধাো ঘে/িামড় মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং ৩২৪২তাং ১১/০৯/১৪ইং মূজল জেলা 

প্রিােক গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিা 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে। কামলয়াককে 

খানাে মেমড নং ৩৮২ তাং ১২/১০/১৪ইং

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।

৩১ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট জিৌচাক এযাপাজেলি, িাং-

জিৌচাক, কামলয়াককে, 

গােীপুে।

২.৭৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৮৩৪ ১.৭৫৬ ১৪৩ ৬ ধাো ঘে/িামড় মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং ৩২৪২তাং ১১/০৯/১৪ইং মূজল জেলা 

প্রিােক গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিা 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে। কামলয়াককে 

খানাে মেমড নং ৩৮২ তাং ১২/১০/১৪ইং

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২১ 

িৎিে।

৩২ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট জিৌচাক এযাপাজেলি, িাং-

জিৌচাক, কামলয়াককে, 

গােীপুে।

৩.২৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৮৩৪ ১,৭৫৮ ১৪৩ ৬ ধাো ঘে/িামড় মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং ৩২৪২তাং ১১/০৯/১৪ইং মূজল জেলা 

প্রিােক গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিা 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে। কামলয়াককে 

খানাে মেমড নং ৩৮২ তাং ১২/১০/১৪ইং

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২১ 

িৎিে।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৩৩ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট জিৌচাক এযাপাজেলি, িাং-

জিৌচাক, কামলয়াককে, 

গােীপুে।

৪.২৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৮৩৪ ১৭,৫৬ ১৪৩ ৬ ধাো ঘে/িামড় মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা এে দপ্তজেে পত্র 

নং ৩২৪২তাং ১১/০৯/১৪ইং মূজল জেলা 

প্রিােক গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিা 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে। কামলয়াককে 

খানাে মেমড নং ৩৮২ তাং ১২/১০/১৪ইং

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২০ 

িৎিে।

৩৪ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট মলিাি জটক্সটাইল মিল্ি মল:, 

িাং-জিৌচাক, কামলয়াককে, 

গােীপুে।

২.২৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

১৬২৭ ২৮৮৮ ৩৬৮ ৬ ধাো ঘে/িামড় জদ: জিা: নং-১৬/০৬ চলিান এিং জদ: জিা: নং 

৯৬/০৮ িন মিভাজগে পজি ৩০/১০/১৪ইং 

তামেজখ আজদে হয়।

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ২২ 

িৎিে।

৩৫ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট মলিাি জটক্সটাইল মিল্ি মল:, 

িাং-জিৌচাক, কামলয়াককে, 

গােীপুে।

১.৭৫ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

১৬২৭ ২৮৯২ ২ ৬ ধাো ঘে/িামড় জদ: জিা: নং-১৬/০৬ চলিান এিং জদ: জিা: নং 

৯৬/০৮ িন মিভাজগে পজি ৩০/১০/১৪ইং 

তামেজখ আজদে হয়।

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ১৯ 

িৎিে।

৩৬ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট মলিাি জটক্সটাইল মিল্ি মল:, 

িাং-জিৌচাক, কামলয়াককে, 

গােীপুে।

১.৬৪ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

১৬২৭ ২৮৯৩ ২ ৬ ধাো ঘে/িামড় জদ: জিা: নং-১৬/০৬ চলিান এিং জদ: জিা: নং 

৯৬/০৮ িন মিভাজগে পজি ৩০/১০/১৪ইং 

তামেজখ আজদে হয়।

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ১৯ 

িৎিে।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৩৭ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট এি এন নূরুল ইিলাি 

(িাবুল)যমুনা গ্রুপ, িাং-

িমফপুে, কামলয়াককে, 

গােীপুে

২.৭৫ ৪২১ নং িমফপুে ৬২৮ ৭৮৪ ২ ৬ ধাো ইন্ডামিে মিি জিাোঃ নং-৭৩/০২, জদোঃ আোঃ জিাোঃ নং-

৭৩/০৬ । িমভাগীয় িন কে্িকে্তা, ঢাকা এে 

দপ্তজেে পত্র নং-৩২৪ তাং ১১/০৯/২০১৪ ইং 

মুজল জেলা প্রোিক গােীপুে িোিজে উজেদ 

জিাকিিাে প্রস্তাি জপ্রেণ কো হইয়াজে। 

কামলয়াককে থানাে মেমড নং-৪০৪ তাং-

১১/১০/১১ ইং। 

মি আে জিাোঃ নং ৩৮২/১৫ ইং মিজ্ঞ মিমনয়ে 

জুমডমেয়াল ম্যামেজিট আদালত 

(কামলয়াককে)গােীপুে।

২৬/১১/২০১৫ইং মিজ্ঞ ৪থ ব িহকােী েে 

আদালত গােীপুে অস্থায়ী মনজিধাজ্ঞা 

২৬/১১/২০১৫ইং তামেজখ োেী কজে।  

কামলয়াককে থানাে িািলা নং-৩২ তামেখ 

৩১/১২/১৫ ইং মিমনয়ে জুমডমেয়াল ম্যামেজিট 

আদালত গােীপুে।

মি আে জিাোঃ নং ৪০৮/১৫ ইং।

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ১৯ 

িৎিে।

৩৮ গােীপুে গােীপুে িদে কামলয়াককে কামেিপুে খান ব্রাদাি ব, এিমড জিাোঃ 

হযেত আলী, 

জকানাপাড়া,গােীপুে মিটি 

কজপ বাজেেন,কামেিপুে,গােী

পুে।



২.৮ ৫২৭ নং 

জকানাপাড়া

১৫৫ ১৯১ ২৭  ৬ ধাো ফযাক্টেী মিমল্ং ও 

িাগান

মি.ি.ক দপ্তজেে পত্র নং- 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬. ১২.৩০৩৭ 

তামেখ ২৯/০৮/২০১৩ ইং মুজল জেলা প্রোিক 

গােীপুে িিীজপ উজেদ জিাকিিা দাজয়জেে 

প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে। েয়জদিপুে থানা 

িািলা নং-১৪৬/২০১৫ তাং-১৮/১০/২০১৫ 

িািলা নং৩৩ তাং ৭/৭/২০১৫ িািলা ৪৮ 

তাং-৯/৯/২০১৫,িািলা নং-১১৪ তাং 

১৪/০৮/২০১৫, মপ.ও.আে 

০৬,৪,৩,২,/কামেি/২০১৩-২০১৪ এিং মপ.ও. 

আে নং-৪,৩,২,/কামেি/২০১২-২০১৩ দাজয়ে 

কো হয়।

মি,এি 

খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই।েিেদখ

জলে 

আনুিামনক 

িিয় কাল 

৯িৎিে।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৩৯ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

িাকেপাড়া মিট িহাব্যিস্থাপক, জেমডজয়ল, 

িাং-পমিি পামনিাইল,

৩.২৫ ৫২২ নং 

প.পামনিাইে

১০ ৪২, ৫৩, 

৪৪, ৫৫

৬ধাোে মেল্প প্রমতিান মি.এি দাগ 

জগজেটভুক্ত 

িনভূমি ও 

আে.এি দাগ 

জেকড বভূক্ত 

িনভূমি নয়।

৪০ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

িাকেপাড়া মিট িহাব্যিস্থাপক, আে.জক 

জটক্সাইটল, িাং মেোমন

২.২৫ ৫২২ নং 

প.পামনিাইে

১৪ ৩৯,৭৯ ৬ধাোে মেল্প প্রমতিান মি.এি দাগ 

জগজেটভুক্ত 

িনভূমি ও 

আে.এি দাগ 

জেকড বভূক্ত 

িনভূমি নয়।

৪১ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে মিট িান পাওয়াে মিোমিক্স 

মলোঃ, িামলক :জিন মচংহু, 

জহাতাপাড়া, িমনপুে, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

১.৮৩ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

৪২৮ ১২৩২ ২ ৬ধাোে মিমল্ং ও িীিানা 

প্রাচীে মনি বাণ

ক) ম  পত্র নং ২২.০১. ০০০০. ৬০৮. ১৩. 

৫৯৩৯ তাং ২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল (খ) জেলা 

প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ জিাকিিা নং 

১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়। (গ) মপওআে নং 

১০/িমন অি ২০০৬/০৭ তাং ০৩/১০/২০০৬ 

ইং, ২৪/িমন অি ২০০৬/০৭ তামেখ 

২৭/০৬/২০০৭ ইং এিং ০৪/িমন অি 

২০০৮/০৯ তাং ২৯/০৩/২০০৯ ইং দাজয়ে কো 

হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৪২ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি িান পাওয়াে মিোমিক্স 

মলোঃ, িামলক :জিন মচংহু, 

জহাতাপাড়া, িমনপুে, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

১.৯৯ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

৪৩২ ৪৩২ ২ ৬ধাোে মিমল্ং ও িীিানা 

প্রাচীে মনি বাণ

ক) ম  পত্র নং ২২.০১. ০০০০. ৬০৮. ১৩. 

৫৯৩৯ তাং ২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল (খ) জেলা 

প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ জিাকিিা নং 

১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়। (গ) মপওআে নং 

১০/িমন অি ২০০৬/০৭ তাং ০৩/১০/২০০৬ 

ইং, ২৪/িমন অি ২০০৬/০৭ তামেখ 

২৭/০৬/২০০৭ ইং এিং ০৪/িমন অি 

২০০৮/০৯ তাং ২৯/০৩/২০০৯ ইং দাজয়ে কো 

হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৪৩ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি িান পাওয়াে মিোমিক্স 

মলোঃ, িামলক :জিন মচংহু, 

জহাতাপাড়া, িমনপুে, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

১.৭৫ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

৫৯৮ ১৭৬৮ ২ ৬ধাোে মিমল্ং ও িীিানা 

প্রাচীে মনি বাণ

ক) ম  পত্র নং ২২.০১. ০০০০. ৬০৮. ১৩. 

৫৯৩৯ তাং ২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল (খ) জেলা 

প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ জিাকিিা নং 

১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়। (গ) মপওআে নং 

১০/িমন অি ২০০৬/০৭ তাং ০৩/১০/২০০৬ 

ইং, ২৪/িমন অি ২০০৬/০৭ তামেখ 

২৭/০৬/২০০৭ ইং এিং ০৪/িমন অি 

২০০৮/০৯ তাং ২৯/০৩/২০০৯ ইং দাজয়ে কো 

হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৪৪ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি খমলল গ্রুপ  জক আে মি) 

িামলক : খমললুে েহিান 

হুতাপাড়া, িমনপুে, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

১.৭৩ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

৫৯৮ ১৭২৭ ২ ৬ধাোে িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়। (গ) 

জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়। (ঘ) 

মপওআে নং ১২/িমন অি ২০০৮/০৯ ইং 

দাজয়ে কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৪৫ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি িাসুিা গাজি বন্টি মলোঃ 

(মগজভন্সী গ্রুপ) িামলক : 

োমহদ হািান মুকুল 

(এি.মড) িাং-িমনপুে, 

েয়জদিপুে, গােীপুে

১.৯ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

৮৯ ৪৪২ ২ ৬ধাোে িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

(ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৪৬ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি জেিন এযাজগ্রাজভট মলোঃ 

িামলক : জিমলি উল্ল্যাহ, 

নলুয়া পাড়া, িমনপুে, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

১.৮ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

৫৭৯ ১৬৮৯ ২ ৬ধাোে িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

(ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৪৭ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি মগজভন্সী গ্রুপ, িামলক 

:োমহদ হািান মুকুল 

(এি.মড) িমনপুে, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

২.৭৫ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

১৪৬ ৫৪৬ ২ ৬ধাোে িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

(ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৪৮ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি ফাে মিোমিক্স, িামলক : 

ইফজতখাে উমিন ফেহাদ 

(এি.মড), িাং নলাপাড়া, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

১.৮ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

৫৭৯ ১৬৯১ ২ ৬ধাোে িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

(ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৪৯ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি গ্যালামক্স মলোঃ, িামলক : 

জতৌমফক উমিন আহজিদ, 

িাং- জিগিপুে, েয়জদিপুে, 

গােীপুে।

২.৭৩ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

৫৯৮ ১৭৭৩ ২ ৬ধাোে িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

(ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৫০ গােীপুে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি হুয়াথাই মিোমিক্স মলোঃ 

িামলক : মে এি ফেলুল 

হক, িাং- হুতাপাড়া, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

২.৩৫ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

৫৯৮ ১৭৭৮ ২ ৬ধাোে িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

ক)  পত্র নং ২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ 

তাং ২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়। (গ) 

মপওআে নং১১/িমন ২০০৮-০৯ ইং এিং 

০৯/িমন অি ২০০৯-১০ দাজয়ে কো হয়। (ঘ) 

েয়জদিপুে থানাে িাধােণ ডাজয়েী নং ৫৭২ 

তাং ৭/৭/২০০৯ ইং, ৫৪৭ তাং ৭/১২/২০০৯ 

ইং এিং ২২২৫ তাং ২৬/০৪/২০১০ ইং দাজয়ে 

কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৫১ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি সুলতানা ডাইং , িামলক 

জিাোঃ িঈন উমিন (এি.মড) 

হুতাপাড়া, িমনপুে, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

১.২৯ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

৪২৮ ১২৬১ ২ ৬ধাোে ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়।(খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৫২ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি ফু-ওয়াং গ্রুপ মলোঃ 

(মিোমিক্স ও ফুড) িামলক : 

আজলক জেহুাে মল ও 

আমেফ জচšধুেী, হুতাপাড়া 

িমনপুে, েয়জদিপুে, 

গােীপুে।

৫.৬৫ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

৫৯৮ ১২৪৭ ২ ৬ধাোে মিমল্ং ও িীিানা 

প্রাচীে মনি বাণ

ক) মপত্র নং ২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ 

তাং ২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়।( খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়। (গ) 

িন মিভাগ কর্তবক দাজয়েকৃত মচেস্থায়ী 

মনজষধাজ্ঞা িািলা নং ২৬০/২০০২ মিোঃ িহোঃ 

েে আদালত দাজয়ে কো হয় যা এখনও 

চলিান। পেিতীজত ফু-ওয়াং গ্রুপ কর্তবপি 

মিজ্ঞ জেলা েে আদালত গােীপুজেে মেমভেন 

িািলা নং ০৩/২০০৬ দাজয়ে কজেন উক্ত 

িািলাটি আদালজত খামেে হওয়ায় ফু-ওয়াং 

গ্রুপ কর্তবপি হাইজকাজট ব মিমভল মেমভেন নং 

৩৮৪৭/২০০৬ দাজয়ে কো হয়। যাহা চলিান। 

ফু-ওয়াং িামলক কর্তবপজিে মিরুজে িন মিভাগ 

কর্তবক মপওআে নং ২৩/িমন অি ১৯৯৪-৯৫ 

ইং, ৪/িমন অি ২০০০-০১ ইং, ৭/িমন, 

১০/িমন অি ২০০৩-০৪ ইং জিাকিিা দাজয়ে 

কো হয়।(ঘ) েয়জদিপুে থানাে এোহাে নং 

১৩/৪৪৯, ১৯৯৯ ইং ৪৪ তাং ১৭/০৪/২০০৪ ইং 

দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৫৩ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি চং ফুং মিলি মলোঃ িমনপুে, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

১.৩৭ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

২৩৫ ৬৬৫ ২ ৬ধাোে িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৫৪ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি িাসুিা খাতন গাজি বন্টি মলোঃ 

(মগজভন্সী গ্রুপ) িাং-িমনপুে, 

েয়জদিপুে, গােীপুে

১.৯ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

১২৩ ৬১৪ ২ ৬ধাোে িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৫৫ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি জহাতাপাড়া গাজি বন্টি মলোঃ 

(মগজভন্সী গ্রুপ) িমনপুে, 

েয়জদিপুে, গােীপুে

১.২৭ ২ নং জিাকোন 

িণমপুে

৫৭২ ১৬৭৬ ২  ৬ধাোে িীিানা প্রাচীে 

মনি বাণ

ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৫৬ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িালনা িটি 

কাি চজক 

ষ্টজেন

িাংজকায়াং এযাপােজলন্স 

মলোঃ, স্কায়াে, 

প্যানপ্যামিমফক সুজয়টাে 

মলোঃ, িামলক :  জিাোঃ আলী 

তালুকদাে (ফরুক 

তালুকদাে)

১.৮২ দমিণ িালনা ৫৫৭ ৭৭৭ ৬ ধাো ৬ তলা ফযাক্টেী 

মিমল্ং

ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৫৭ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িালনা িটি 

কাি চজক 

ষ্টজেন

িাংজকায়াং এযাপােজলন্স 

মলোঃ, স্কায়াে, 

প্যানপ্যামিমফক সুজয়টাে 

মলোঃ, িামলক :  জিাোঃ আলী 

তালুকদাে (ফরুক 

তালুকদাে)

১.৭৫ দমিণ িালনা ৫৫৭ ৭৮২ ৬ ধাো ৬ তলা ফযাক্টেী 

মিমল্ং

ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৫৮ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িালনা িটি 

কাি চজক 

ষ্টজেন

িাংজকায়াং এযাপােজলন্স 

মলোঃ, স্কায়াে, 

প্যানপ্যামিমফক সুজয়টাে 

মলোঃ, িামলক :  জিাোঃ আলী 

তালুকদাে (ফরুক 

তালুকদাে)

১.৭৫ দমিণ িালনা ৫৫৭ ৭৮৩ ৬ ধাো ৬ তলা ফযাক্টেী 

মিমল্ং

ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ, 

ঢাকা িজহাদজয়ে দপ্তজেে পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.১৩. ৫৯৩৯ তাং 

২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত প্রস্তাাি জপ্রেণ কো 

হয়। (খ) জেলা প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ 

জিাকিিা নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৫৯ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িালনা িটি 

কাি চজক 

ষ্টজেন

কমিউমনটি জিস্ট ওজয়স্ট 

ম্যাজনেজিন্ট প্রজেক্ট 

(িািা),িামলক :েনাি 

মিোজুল ইিলাি, পূি ব : 

ভুরুমলয়া, মিলােপুে, 

েয়জদিপুে, গােীপুে।

৩.৮৫ ভুারুমলয়া ২৪৯ ৪৯০ ৬ ধাো িীিানা প্রাচীে 



(ক) 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। (খ) মি,এি ২৫০ নং 

দাজগে োয় িন মিভাজগে নাজি থাকায় 

জদওয়ানী আমপল জিাকিিা নং ২২/২০০৬ 

মিচাোধীন আজে,উক্ত দাজগে িনভূমিজত 

পুনোঃোয় েিে দখজলে জচষ্টা কোয় 

৩/১২/২০১১ইংতামেজখ উজেদ কো হয়। এিং 

তাজদে মিরুজে থানায় মনয়িমত িািলা িহ ৩টি 

মপওআে িািলা দামখল কো হয়

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৬০ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িালনা িটি 

কাি চজক 

ষ্টজেন

কমিউমনটি জিস্ট ওজয়স্ট 

ম্যাজনেজিন্ট প্রজেক্ট (িািা), 

িামলক : েনাি মিোজুল 

ইিলাি, পূি ব : ভুরুমলয়া, 

মিলােপুে, েয়জদিপুে, 

গােীপুে।

৩.৬৫ ভুারুমলয়া ৭০২ ৪৭৯ ৬ ধাো িীিানা প্রাচীে 



(ক) 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। (খ) মি,এি ২৫০ নং 

দাজগে োয় িন মিভাজগে নাজি থাকায় 

জদওয়ানী আমপল জিাকিিা নং ২২/২০০৬ 

মিচাোধীন আজে,উক্ত দাজগে িনভূমিজত 

পুনোঃোয় েিে দখজলে জচষ্টা কোয় 

৩/১২/২০১১ইংতামেজখ উজেদ কো হয়। এিং 

তাজদে মিরুজে থানায় মনয়িমত িািলা িহ ৩টি 

মপওআে িািলা দামখল কো হয়

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৬১ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িাতখািাইে 

মিট

ফয়িাল এন্ড ফাহাদ ব্যাগ 

ইন্ডামষ্টে মলোঃ,জপাোঃ জিাোঃ 

োিীি, িাং-

িাতখািাইে,শ্রীপুে, 

গােীপুে।

১.৯৫ ১৫নং 

িাতখািাইে

২৬৮৭ ১৮৯০০ ৬ ধাো 

জঘামষত 

িনভূমি

িীিানা প্রাচীে 



(১) মপ.ও.আে জিাকিিা নং-১৮/িাত অি 

২০১৩-১৪  (২) মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা 

দপ্তজেে পত্র নং-২২.০১.০০০০. 

৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩৫৩৮, জেলা প্রোিক, 

গােীপুজেে মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হজযজে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৬২ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িাতখািাইে 

মিট

চায়না িাংলা প্যাজকমেং 

এন্ড মপ্রমন্টংইন্ডামষ্টে মলোঃ, 

িাং-জটমপেিাড়ী, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

২.২৫ ৯নং জটমপেিাড়ী ৪০ ৯১৮ ৬ ধাো 

জঘামষত 

িনভূমি

জেড ও িীিানা 

প্রাচীে মনমি বত

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা দপ্তজেে পত্র নং-

২২.০১.০০০০. ৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩৫৩৮, 

জেলা প্রোিক, গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি জপ্রেণ কো হজযজে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৬৩ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িাতখািাইে 

মিট

প্রাইি ফাি বামিউটিকযালি 

মলোঃ, জপ্রাোঃ জিাোঃ হামলি 

হাওলাদাে, িাং-

জটমপেিাড়ী, শ্রীপুে, 

গােীপুে। 



২.৭৯ ৯নং জটমপেিাড়ী ৪০ ৫৪৮, 

৫৪৯, 

৫৫০, ৫৫২

৬ ধাো 

জঘামষত 

িনভূমি

িীিানা প্রাচীে 



েিেদখলকৃত িনভূমি উোজেে মনমিত্ত জেলা 

প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ 

কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৬৪ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িাতখািাইে 

মিট

এইচ এি এজগ্রা জপামি, 

জপ্রাোঃ আোঃ হামলি, িাং-

জটমপেিাড়ী,শ্রীপুে, গােীপুে।

২.৪৫  ৯নং জটমপেিাড়ী ৩০৫ ২৬৪৪, 

২৬৪৬

৬ ধাো 

জঘামষত 

িনভূমি

জেড ও িীিানা 

প্রাচীে মনমি বত

েিেদখলকৃত িনভূমি উোজেে মনমিত্ত জেলা 

প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ 

কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৬৫ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িাতখািাইে 

মিট

জেক্স অজটা মব্রকি মলোঃ,জপাোঃ 

দুলাল িাবু, িাং-

জটমপেিাড়ী, শ্রীপুে, গােীপুে।

২.৪৬ ৯নং জটমপেিাড়ী ৩৫ ৩৮২, 

৩৮৩, 

৩৮৪

৬ ধাো 

জঘামষত 

িনভূমি

জেড ও িীিানা 

প্রাচীে মনমি বত

েিেদখলকৃত িনভূমি উোজেে মনমিত্ত জেলা 

প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ 

কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৬৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িাতখািাইে 

মিট

িাওনা ফযােন, দুলাল এন্ড 

ব্রাদাি ব মলোঃ (মড.মি.এল), 

জপ্রাোঃ ওয়ামহদুজ্জািান 

িাবুল,িাং-জটমপেিাড়ী, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

২.২৫ ৯নং জটমপেিাড়ী ৫৩ ১০৫৩, 

১০৫৪

৬ ধাো 

জঘামষত 

িনভূমি

মিমল্ং, জেড ও 

িীিানা প্রাচীে 

মনমি বত

েিেদখলকৃত িনভূমি উোজেে মনমিত্ত জেলা 

প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ 

কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

৬৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িাতখািাইে 

মিট

িি জপামি কিজেক্স, িাং-

জটমপেিাড়ী,শ্রীপুে, গােীপুে।

২.২৫ ৯নং জটমপেিাড়ী ৪০ ৬৬৪, ৬৭১ ৬ ধাো 

জঘামষত 

িনভূমি

জেড মনি বাণ েিেদখলকৃত িনভূমি উোজেে মনমিত্ত জেলা 

প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ 

কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৬৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িাতখািাইে 

মিট

ওয়ােমিট মস্টল মিমল্ং,জপ্রাোঃ 

িাসুি ইমঞ্জমনয়াে, িাং- 

জটমপেিাড়ী, থানা- শ্রীপুে, 

জেলা- গােীপুে

৩.২৫ ৯নং জটমপেিাড়ী ৫৩ ১১৫২, 

১১৪৩



৬ ধাো 

জঘামষত 

িনভূমি

কােখানা  এিং 

টিনজিট ঘে ১টি

েিেদখলকৃত িনভূমি উোজেে মনমিত্ত জেলা 

প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ প্রস্তাি  প্রেণ 

কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মন এিং 

মি.এি জেকড ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মন।

 িি বজিাট = ১৬৭.২ একে

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
িাউপাড়া

প্যানাি অজটা মক্রজয়েন 

মল:, জপ্রা: আকোি জহাজিন 

খান, এি.মড, 

গোমেয়াপাড়া, েয়জদিপুে, 

গােীপুে

২.৪৯
১৮ নং 

আড়াইেপ্রিাদ
২৬, ৪৩

৫৭. ৬০, 

৬৪, ৭৪, 

৭২

১৯৩, 

১৯৮, 

১৫৯, 

৭৯৭

৬ ধাো
প্রাচীেও  স্থাপনা 

আনু : ১৫-২০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

গৃহীত ব্যিস্থা (িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ প্রস্তাি 

ইতযামদ আজে মক না)
িন্তব্য

িন্যপ্রানী ব্যিস্থাপনা ও প্রকৃমত িংেিণ মিভাগ , ঢাকা

েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা

েিেদখল কৃত 

অন্যান্য 

িনভূমি (একে)

েিে দখলকৃত িংেমিত িনভূমিে তফমিল

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমিে েিেদখজলে 

মিিেণ (িিজেষ/ 

িজেেমিন অিস্থািহ)

ক্র: নং জেলা উপজেলা জেঞ্জ মিট
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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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ
িাউপাড়া

পােজটক্স জডমনি মল:, 

এি.এ. হাজেি  

(জচয়ােম্যান), 

িাংলািাোে,েয়জদিপুে, 

গােীপুে।

২৬.২৪
১৯ নং 

আড়াইেপ্রিাদ
১

৮, ৯, ১০, 

১১, ১২, 

১৩, ১৪, 

১৫, ১৬, 

১৭, ১৮, 

২৭, ২৮, 

২৯, ৩০,  

৩১, ৩২

৭২০, 

৬৯০, 

৬৯২, 

৯১৪, 

৯১৩, 

৩৯১

৬ ধাো
প্রাচীেও  স্থাপনা 

আনু : ১৫-২০ িেে

জদ: জিা: নং- ৬১/২০০৪, ১০৩/২০০৫, 

৩৯/২০০৩, ৪০২/২০১৫ চলিান

৩ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ
িাউপাড়া

ওয়ান্ডােল্যান্ড টজয়ে মল:, 

কািরুল জনো েতনা, 

গোমেয়াপাড়া,েয়জদিপুে, 

গােীপুে

০.৯৬
২০ নং 

আড়াইেপ্রিাদ
১০৪, ৯৫

২৫৬, 

২৫৭, 

২৬৪, 

২৪৯

৬৮৫, 

৪০৭, 

৯০৫

৬ ধাো
প্রাচীে আনু : ১৫-

২০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৪ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ
িাউপাড়া

জিন্টলী সুজয়টাে ইন্ডা: মল:, 

জপ্রা: ডা: এি.মি.ইকিাল, 

গোমেয়াপাড়া,েয়জদিপুে, 

গােীপুে

৩.৬৪
২১ নং 

আড়াইেপ্রিাদ
১৯

 ৪০, ৪২, 

৪৩, ৪৪, 

৪৫

৪৩২৬, 

৪৩৭, 

৪৩২

৬ ধাো
প্রাচীে  আনু : ১৫-

২০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৫ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ
িাউপাড়া

আমদএজগ্রা ফাি ব, হােী 

আব্দুল িমেে, েয়জদিপুে, 

গােীপুে।

০.৫০
২২ নং 

আড়াইেপ্রিাদ
৫৫৬

১১১২, 

১১১৩
৪১৯ ৬ ধাো

িীিানা প্রাচীে, 

আনু: ১৫-২০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৬ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ
িাউপাড়া

আম্বাে কটন মিলস্ মল:, 

েনাি এি.এ.হাজেি 

জচয়ােম্যান, িাংলা িাোে, 

েয়জদিপুে,গােীপুে

০.৯২ িাহাদুেপুে ২৪৪ ৫৬৬ ৪৯৮ ৬ ধাো
প্রাচীে ও স্থাপনা 

আনু : ১৫-২০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৭ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ
িাউপাড়া

 পােজটক্স জহামল্ং মল:, 

েনাি এি.এ.হাজেি 

জচয়ােম্যান, িাংলা িাোে, 

েয়জদিপুে,গােীপুে

৫.০৯ িাহাদুেপুে

 ২০৮ / 

৫৮৫, 

২০৮ / 

৫৮৬

৮৩২, 

৮৩৩/৬৪৬

২১৭, 

২৯৬
৬ ধাো

প্রাচীে ও স্থাপনা 

আনু : ১৫-২০ িেে

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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৮ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ
িাউপাড়া

ইমপমলয়ন ষ্টাইল/মনজটক্স 

মল:, িামুন আল েমেদ, 

িাংলা িাোে, 

েয়জদিপুে,গােীপুে

০.৩৫ িাহাদুেপুে ২৪৪ ৫৬৬ ৪৯৮ ৬ ধাো
প্রাচীে ও স্থাপনা 

আনু : ১৫-২০ িেে

উজেদ প্রস্তাি 

জপ্রেণ কো হইয়াজে

৯ গােীপুে শ্রীপুে
োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ
িনকখো মিট

১/১ োজেন্দ্রপুে কযান্টনজিন্ট, 

গােীপুে
১৪.১৬ িনকখো

১১১, 

১১৪
১/১ ২০

োজেন্দ্রপুেকযান্টনজি

জন্টে নাজি ১/১ 

খমতয়াজনে জেকড ব

১০ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

োতীয় 

উদ্যান জেঞ্জ
পাকব মিট

ওয়ান মিমনং/ওয়ান ডাইং, 

এি ওিাদুল কমেি গং, 

ব্যিস্থাপনা পমেচালক 

কজজপাজেট জহড অমফি ওমেয়ন 

হাউে, ১৫৩-১৫৪, জতেগাও, 

ঢাকা।, িাং- ভাওোইদ, 

িজেমুেকৃমি (ইপিা), গােীপুে 

িদে, গােীপুে

২৩.৭৫
১৮ নং আড়াইে 

প্রিাদ
১২৯২ ১ ৬২৭৪ ১ ৬ ধাো

মেল্প প্রমতিান, ১৭ 

িেে

১৫১/২০১৬ জদ: জিা: চলিান, উক্ত দাগটি িনভূমি 

মহজিজি জগজেটভূক্ত, তজি ভূমিটি জডপুটি 

কমিেনাে ঢাকাে নাজি জদখাজনা আজে।

১১ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ

মিজক িাড়ী 

মিট

কযাজেন অি: িামিে 

উমিন আহজম্মদ, নুেজচক্স 

এন্ড ষ্টাইপি মলোঃ 

মিজকিাড়ী, গােীপুে 

িদে, গােীপুে।

৩.৭৪ মিকেয়া কুমড়িাড়ী ১২৫৯

৪৭৭১, 

৪৭৯১, 

৪৭৯৫

৪০১, 

১/৮৪৯, 

৩৪৪

৬ ধাো

কােখানা 

িীিানা প্রাচীে, 

আনু: ২০০৫ 

িন।

জদ:জিা: নং-৬৭১/১৩, চলিান

১২ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ

মিজক িাড়ী 

মিট

েনাি মনউ মে জিমন্ডি, 

অিনী এজগ্রা কিজেক্স 

মলোঃ মিজকিাড়ী, গােীপুে 

িদে, গােীপুে

৪.৭০ মিকেয়া কুমড়িাড়ী ১৩০৭

৪৬৪৪, 

৪৬৪৫, 

৪৬৪৭

১ ৬ ধাো

কাটাতাজেে 

জিড়া, আনু: 

১৯৯৯ িন।

জদ:জিা: নং-৬৭২/১৩, চলিান

১৩ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ

মিজক িাড়ী 

মিট

েনাি জগালাি মকিমেয়া, 

অমলমপক এজক্সািেীে 

মলোঃ মিজকিাড়ী, গােীপুে 

িদে, গােীপুে।

০.২০ মিকেয়া কুমড়িাড়ী
১৫৪৮ 

(মপ)
৪৭৭৮ ৫১৫ ৬ ধাো

ফযাক্টেী 

মিমল্ং, আনু: 

২০০৫ িন।

জদ:জিা: নং-৬৭১/১৩, 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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৪ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

মি.মে. কযাজলকোন মলোঃ, 

িামনয়াে চালা, ভিানীপুে, 

গােীপুে িদে, গােীপুে।

১.৩০
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
১৩৫৭ ১ ৮১৪৬ ১, ১২০ ৬ ধাো টিনজেড মিমল্ং উজেদ প্রস্তাি জপ্রেণ কো হজয়জে

১৫ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

নূে জপামি কিজেক্স, িাং-

ভিানীপুে, গােীপুে িদে, 

গােীপুে।

৩.১০
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
৮২২ ১ ২৮৩১

১০৩, 

১৯৩, 

১২০, 

১২২, 

৩৯৪, 

৩৯৫, 

৭৫৫

৬ ধাো টিনজেড মিমল্ং উজেদ প্রস্তাি জপ্রেণ কো হজয়জে

১৬ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

িাংলাজদে জিইে জপ্রাডাক্ট, 

িাং- ভিানীপুে, গােীপুে 

িদে, গােীপুে।

২.৭০
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
৮২২ ১ ২৮৩১

১০৩, 

১৯৩, 

১২০, 

১২২, 

৩৯৪, 

৩৯৫, 

৭৫৫,

৬ ধাো টিনজেড মিমল্ং উজেদ প্রস্তাি জপ্রেণ কো হজয়জে

১৭ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

িাজলক জটক্সটাইলি মলোঃ, 

িাং- ভিানীপুে, গােীপুে 

িদে, গােীপুে।

২.৭৫
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
১০২৫ ১ ৮২৭৫

৩১, 

৪২,১৩৯, 

৪০৫, 

৭১৩

৬ ধাো টিনজেড মিমল্ং জদ: জিা: নং- ১০৩/১৪, চলিান।

১৮ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

ইমভন্স জটক্সটাইলি মলোঃ, 

িাং- মেমেে চালা, 

ভিানীপুে, গােীপুে িদে, 

গােীপুে।

১২.৫০
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে

২৫৪, 

২৫৬, 

২৫১

১

১৪৮০, 

১৩৬৮, 

১৪৮৫, 

১৩৬৬, 

১৩৬১, 

১৩৭২

৩৩৬, 

৩৪২, 

৩৪৩, ৮, 

৮১০, 

৩৪১, 

৩৪৭, 

৩৪৬, 

৬৯৬, 

৮৭৬, 

৬ ধাো টিনজেড মিমল্ং
জদ: জিা: নং- ৪৭৫/১৭, ১০৭/১৮, ৫৬/১৯, 

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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৯ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

জিঙ্গল গাজি বন্টি মলোঃ, িাং- 

িামনয়াে চালা।
১.৮০

৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
৮২২ ১ ২৮৩১

১০৩, 

১৯৩, 

১২০, 

১২২, 

৩৯৪, 

৩৯৫, 

৭৫৫

৬ ধাো পাকা মিমল্ং উজেদ প্রস্তাি জপ্রেণ কো হজয়জে

২০ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

টিএি োন্সফেিাে মলোঃ, 

িাং- ভিানীপুে, গােীপুে 

িদে, গােীপুে।

১.৭০
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
১০২৫ ১ ৮২৭৫

৩১, ৪২, 

১৩৯, 

৪০৫, 

৭১৩

৬ ধাো পাকা মিমল্ং জদ: জিা: নং- ১০৩/১৪, চলিান।

২১ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে ন্যােনাল মফড মলোঃ, িাং- ঐ ১.৬০

৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
৮১৬ ১ ২৮৩৭ ২০২ ৬ ধাো পাকা মিমল্ং উজেদ প্রস্তাি জপ্রেণ কো হজয়জে

২২ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

মিডান ব মফড মলোঃ, িাং- 

মেমেেচালা, ভিানীপুে, 

গােীপুে িদে, গােীপুে।

১.৯০
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
৬৭৫ ১ ২৬০১ ৯০০ ৬ ধাো টিনজেড মিমল্ং

জদ: জিা: নং- ৩৭২/১৪, ও মপওআে নং 

১৪/ভমি/অি ২০২০-২১, চলিান।

২৩ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

প্যাোগন জপামি মলোঃ, িাং- 

িামনয়াে চালা, ভিানীপুে, 

গােীপুে িদে, গােীপুে।

৪.১৬
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে

৮৪২, 

৩৭০
১

৫৪২২, 

৫৪২৮, 

৫০২০, 

৫০২১, 

৫০২২, 

৫০২৩, 

৫০২৪

১, ৬১৬, 

১৮২
৬ ধাো

টিনজেড ও পাক 

মিমল্ং
জদ: জিা: নং- ৩১০/১৫ ও ৫৫/১৯, চলিান।

২৪ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

মিনগ্রাফ, িাং- ভিানীপুে, 

গােীপুে িদে, গােীপুে।
১.১০

৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
১৪১৫ ১ ৮৩২৪ ১১৩, ১১৯ ৬ ধাো পাকা মিমল্ং

জদ: জিা: নং- ২৬০/১২, মপওআে নং 

০৪/ভমি/অি ২০১৯-২০, 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

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ/িজে

েমিন অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৫ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

গড বন স্টীল মিলি মলোঃ, িাং-

 মেমেেচালা, ভিানীপুে, 

গােীপুে িদে, গােীপুে।

০.৭০
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
৫৮১ ১ ২৫১৮ ১, ৪১৩ ৬ ধাো টিনজেড মিমল্ং

জেকড ব িংজোধনী জিাকিিা দাজয়জেে কাে 

প্রমক্রয়াধীন আজে।

২৬ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

জিাোেফ কজপামেট মলোঃ, 

িাং- িামনয়ােচালা, 

ভিানীপুে, গােীপুে িদে, 

গােীপুে।

১.১০
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে

৫১৫, 

৪৮৭
১

৫২৮৯, 

৫২৬৬

৫১৭, 

৫১৮
৬ ধাো পাকা মিমল্ং জদ: জিা: নং- ৩০৮/১৫ ও ৮৩/১৯, চলিান।

২৭ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

ইউমনয়ন জলজিল এন্ড 

এজক্সিমেে মলোঃ, িাং- 

িামনয়ােচালা, ভিানীপুে, 

গােীপুে িদে, গােীপুে।

২.০০
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
৮২২ ১ ২৮৩১

১০৩, 

১৯৩, 

১২০, 

১২২, 

৩৯৪, 

৩৯৫, 

৭৫৫

৬ ধাো টিনজেড মিমল্ং উজেদ প্রস্তাি জপ্রেণ কো হজয়জে

২৮ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

িন্ডল ইমন্টজিটি, 

িাজঘেিাোে, ভিানীপুে, 

গােীপুে িদে, গােীপুে।

১.০০
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
৬৭৫ ১

২৫৯৩, 

২৫৯৪
২২৬ ৬ ধাো টিনজেড মিমল্ং

জদ: জিা: নং- ৩৭২/১৪, মপওআে নং 

২৬/ভমি/অি ২০১৮-১৯, চলিান।

২৯ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

মলমথ গ্রুপ, িাং-মেমেেচালা, 

ভিানীপুে, গােীপুে িদে, 

গােীপুে।

১২.১৩
৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে
৪৯ ১ ৭, ১১, ৭৭ ২১৭ ৬ ধাো

টিনজেড মিমল্ং ও 

ফিমল েমি
উজেদ প্রস্তাি জপ্রেণ কো হজয়জে

জিাট = ১৩৮.২৮
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