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কক্সবাজার মরঞ্জ

1 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী রক্ষিকুে ইসোি, ক্ষ ং- 

মিাজালেে হক, সাং- 

মেক াড়া

0.05 জঙ্গে খুক্ষনয়া 

 ােং

৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো POR- ২১/কো অব 

২০০৩-০৪, মজো 

প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদয়া হলয়লছ।

2 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী আবু বকর (কালু), ক্ষ ং- 

আক্ষির হািজা, সাং-

মেঁচারদ্বী 

0.05 জঙ্গে খুক্ষনয়া 

 ােং

- - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো POR- ২১/কো অব 

২০০৩-০৪, মজো 

প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদয়া হলয়লছ।

3 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী আবুে কালশি, ক্ষ ং- 

িহক্ষসন আেী, সাং- 

ম চারদ্বী 

0.05 জঙ্গে খুক্ষনয়া 

 ােং

৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো POR- ২১/কো অব 

২০০৩-০৪, মজো 

প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদয়া হলয়লছ।

4 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী  মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ ং- মসকান্দর 

আেী, সাং- মেঁচারদ্বী 

0.05 জঙ্গে খুক্ষনয়া 

 ােং

- - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো POR- ২১/কো অব 

২০০৩-০৪, মজো 

প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদয়া হলয়লছ।

5 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী মিাোঃ শাহাবুক্ষিন, ক্ষ ং- সক্ষি 

আহলিদ, সাং- কোতেী

0.05 জঙ্গর খুক্ষনয়া 

 ােং

৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী দানু ক্ষিয়া, ক্ষ ং- কালু ক্ষিয়া, 

সাং- কোতেী

0.05 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী মিাোঃ হান্নান, ক্ষ ং- সালহব 

উক্ষিন, সাং- কোতেী

0.05 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী নূরুে আিীন, ক্ষ ং- আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং- কোতেী

0.05 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ ং-......, 

সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে

কক্সবাজার দক্ষিণ বন ক্ষবভাগের কক্সবাজার জজলা

ে) ব্যক্ষি মাক্ষলকানাধীন ঘর-বাক্ষি, বসতক্ষভটা

বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

10 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী আবু কাোি, ক্ষ ং- মৃত 

সসয়দ আেি, সাং- 

মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

11 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী ইিাি মহালসন, ক্ষ ং- নাক্ষজর 

মহালসন, সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

12 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী িাহামুদুে আেি, ক্ষ ং- 

বক্ষছর আহলিদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

13 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী আবুে কাোি, ক্ষ ং- মৃত 

শহর মহালসন সাং- 

মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

14 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী িক্ষতয়ার রহিান ক্ষ ং- মৃত 

হাক্ষিদুর রহিান সাং- 

মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

15 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী হালসি উল্লাহ্ ক্ষ ং- বক্ষছর 

আহিদ সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

16 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী মিাোঃ ইক্ষিছ ক্ষ ং- আক্ষির 

মহালসন সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

17 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী আলিনা মবগি ক্ষ ং- নূরু 

ক্ষিয়া সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

18 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী মগাোি আকবর ক্ষ ং- 

মিাবারক সাং-  মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

19 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী জাোে আহিদ   ক্ষ ং- মৃত 

আব্দুে কালদর   সাং- 

মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

20 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী রহিত উল্লাহ্ ক্ষ ং- আব্দুে 

জব্বার সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

21 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী আব্দু  ুে িালেক  ক্ষ ং- 

বাছাক্ষিয়া  সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

22 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী আব্দুে হক  ক্ষ ং- নুরুছাোি 

 সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

23 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী ছােিতুল্লাহ্  ক্ষ ং- 

িহিতুল্লাহ্ সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

24 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী হালিজুল্লাহ্  ক্ষ ং- জব্বর 

মুল্লুক  সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

25 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী িলয়জ উল্লাহ ক্ষ ং- মৃত োে 

িাহমুদ সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

26 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী মিাোঃ ইউনুছ ক্ষ ং- এরশাদ 

উল্লাহ্ সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

27 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী মিাোঃ নুরু ছাোি ক্ষ ং- োে 

িাহমুদ সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

28 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী ইিাি মহালসন  ক্ষ ং- জাোে 

আহিদ সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

29 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী আক্ষজমুল্লাহ্   ক্ষ ং- মৃত িনু 

সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

30 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী ধলু মহালসন ক্ষ ং- মসানােী 

সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

31 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী কক্ষবর মহালসন ক্ষ ং- আবুে 

কালশি সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

32 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী মগাে বাহার স্বািী- নূর 

মিাহােদ সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

33 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী আব্দুে মিানাি  ক্ষ ং- মৃত 

আব্দুর রহিান সাং-  

মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

34 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী নূর মিাহােদ  ক্ষ ং- মৃত 

কালু ক্ষিয়া সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

35 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী নুরুে আক্ষিন   ক্ষ ং- রহিত 

উল্লাহ্  সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

36 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী জক্ষির মহালসন    ক্ষ ং- 

হালসি  সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

37 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী  মহালসন আহােদ  ক্ষ ং- 

িজে আহািদ সাং- 

মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

38 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী মনছার আহািদ  ক্ষ ং- 

আক্ষছর রহিান সাং-  

মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

39 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী  মিাোঃ ইক্ষেয়াছ  ক্ষ ং- আব্দুর 

রক্ষহি সাং-  মেঁচারদ্বী 

2.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো

40 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী ছক্ষেি উল্লাহ্  ক্ষ ং- জাির 

আহািদ সাং- মেঁচারদ্বী 

2.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

41 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী হাক্ষববুল্লাহ্  ক্ষ ং- বক্ষছর 

আহিদ সাং- মেঁচারদ্বী 

2.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

42 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী আব্দুর শুক্কুর  ক্ষ ং- 

ইছিাইে  সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

43 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী োয়ো মবগি  ক্ষ ং- সসয়দ 

আহািদ  সাং-  মেঁচারদ্বী 

3.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

44 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী নক্ষজর আহািদ   ক্ষ ং- মৃত 

মহালসন  সাং- মেঁচারদ্বী 

2.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

45 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী নুর আেি   ক্ষ ং- মিাোঃ 

মহালসন  সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

46 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী মিাহােদ মহালসন   ক্ষ ং- 

মৃত হাসান আেী  সাং- 

মেঁচারদ্বী 

2.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

47 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী মিাহােদ আেি   ক্ষ ং- 

সসয়দ কক্ষরি  সাং- 

মেঁচারদ্বী 

3.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

48 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী ছক্ষেি উল্লাহ্   ক্ষ ং- ..... 

সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

49 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী ছক্ষেি উল্লাহ্   ক্ষ ং- মৃত 

মসকান্দর  সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

50 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী ওির আেী   ক্ষ ং- আব্দু 

ছাোি  সাং- মেঁচারদ্বী 

2.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

51 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী সািসু আেি  ক্ষ ং- নূর 

মিাহােদ  সাং- মেঁচারদ্বী 

2.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

52 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী হাক্ষসি উল্লাহ্   ক্ষ ং- 

ইছিাইে  সাং-  মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

53 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী ছাোিত উল্লাহ্  ক্ষ ং- মৃত 

হাক্ষবব উল্লাহ্  সাং- 

মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

54 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী সসয়দুন আহােদ  ক্ষ ং- 

বক্ষছর আহােদ  সাং-  

মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

55 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী বক্ষস উল্লাহ্  ক্ষ ং- মৃত িাক্ষন 

চাঁন  সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

56 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী কালু ক্ষিয়া  ক্ষ ং- মৃত নূরু 

আেি  সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

57 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী বক্ষছর আহেদ  ক্ষ ং- আব্দুে 

কালদর  সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

58 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী সক্ষি উল্লাহ্  ক্ষ ং- বক্ষছর 

আহিদ  সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

59 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী আব্দু শুক্কুর  ক্ষ ং- িক্ষতয়ার 

রহিান  সাং- মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

60 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী ইিান মহালসন  ক্ষ ং-মৃত 

আেী আহািদ  সাং- 

মেঁচারদ্বী 

1.50 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

61 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী আবু কাোি   ক্ষ ং- মৃত 

কক্ষবর আহিদ সাং- 

মেঁচারদ্বী 

1.50 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

62 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী জািাে মহালসন  ক্ষ ং- 

মিাসাররি মহালসন সাং- 

মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

63 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার কোতেী মিাোঃ ওসিান গক্ষন ক্ষ ং- মৃত 

নাঈি উক্ষিন সাং- 

মেঁচারদ্বী 

1.00 জঙ্গর খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - - বাড়ীঘর ও বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

64 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সক্ষি উল্লাহ   ক্ষ তা মৃত 

সুেতান  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

65 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ অক্ষছয়ার  ক্ষ তা- জক্ষহর 

ক্ষিয়া  সাং- িালেছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

66 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সাোিত উল্লাহ  ক্ষ তা- মুসা 

আেী  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

67 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ নক্ষজর  ক্ষ তা মুখলেসুর 

রহিান  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

68 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জাক্ষহদুে ইসোি  ক্ষ তা - 

অজ্ঞাত িালের ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

69 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ সসয়দুর রহিান  ক্ষ তা-

 মৃত িজে কক্ষরি সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

70 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ হালিজুল্লাহ (বাগু)  

ক্ষ তা- ইব্রাক্ষহি  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

71 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আনু ক্ষিয়া  ক্ষ তা- 

নাক্ষছর আহােদ  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

72 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ক্ষজয়াউর রহিান  ক্ষ তা- 

বক্ষশর আহােদ সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

73 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ইউসুি আেী   ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহােদ  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

74 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ হাক্ষদ  ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহেদ  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

75 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মসাবালয়ব  ক্ষ তা- 

বক্ষশর আহেদ  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

76 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ জাির   ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ কালদর  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

77 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আক্ষজি উল্লাহ   ক্ষ তা- 

জাির  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

78 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সক্ষেমুল্লাহ    ক্ষ তা- ইব্রাক্ষহি 

 সাং- িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

79 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ জািাে মহালসন   

ক্ষ তা- মৃত কাোক্ষিয়া   সাং-

 িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

80 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

হাক্ষববুল্লাহ  ক্ষ তা- মৃত কাো 

ক্ষিয়া  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

81 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

বক্ষশর আহেদ  ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

82 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

হাক্ষসনা মবগি  স্বািী- ম াহর 

আেী  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

83 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

হুশনী মবগি  স্বািী- মিাহাোঃ 

হারুন  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

84 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িক্ষিনা মবগি  স্বািী- মৃত 

ইউসুি দাোে  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

85 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আক্ষির মহালসন  ক্ষ তা- মৃত 

সাোিত উল্লাহ  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

86 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মসক্ষেি  ক্ষ তা- মৃত 

সাোিত উল্লাহ  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

87 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ বক্ষে মহালসন  ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ সলু  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

88 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আেি  ক্ষ তা- বক্ষে 

মহালসন  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

89 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মসানা মিলহর   স্বািী- অক্ষে 

মহালসন  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

90 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মবোে মহালসন  ক্ষ তা- 

মৃত জািার সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

91 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ সািশু  ক্ষ তা- আোঃ 

হাক্ষকি  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

92 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ জক্ষেে সবদ্য  ক্ষ তা- 

ওক্ষে আহেদ  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

93 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আক্ষজজ   ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

94 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মবোে  ক্ষ তা- মিাোঃ 

ক্ষিয়া  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

95 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবু সািা  ক্ষ তা- মৃত কালু  

সাং- িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

96 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ শক্ষি   ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ আহিদ  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

97 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

খক্ষেদ মহালসন  ক্ষ তা- 

সক্ষিউে আেি  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

98 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ কািাে  ক্ষ তা- আোঃ 

নবী  সাং- িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

99 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিৌেিী িক্ষজদ  ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

100 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আোঃ রক্ষশদ ক্ষ তা- 

জব্বার  সাং- িালেরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

101 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

বশর িাক্ষে  ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষরদ আহিদ  সাং- 

িালেরছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

102 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সক্ষিউল্লাহ   ক্ষ তা- মসানা 

ক্ষিয়া  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

103 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ কালসি  ক্ষ তা- 

জয়নাে আলবদীন  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

104 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রক্ষব উল্লাহ  ক্ষ তা- মৃত 

মুজাফ্ির  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

105 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জাহাঙ্গীর  ক্ষ তা- আোঃ 

রহিান  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

106 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সালহব ক্ষিয়া  ক্ষ তা- মৃত 

বদরুক্ষিন  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

107 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িঞ্জুর আেি  ক্ষ তা- জাির 

আেী  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

108 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ িক্ষরদ  ক্ষ তা- জাির 

আেী  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

109 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সক্ষহদুল্লাহ  ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

110 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

বাদশা আেি  ক্ষ তা- 

িকবুে আেী  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

111 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ক্ষগয়াস উক্ষিন  ক্ষ তা- মৃত 

িান্নান  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

112 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

বাবর  ক্ষ তা- ক্ষির কালসি  

সাং- আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

113 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ রক্ষহি  মৃত 

মসাোইিান  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

114 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

হাক্ষববুল্লাহ  ক্ষ তা- আোঃ 

রক্ষহি  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

115 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নূর মিাহােদ   ক্ষ তা- বক্ষশর 

িাক্ষে  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

116 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িক্ষরদ আেি  ক্ষ তা- বক্ষশর 

িাক্ষে  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

117 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবুে মহালসন 

...................

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

118 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ আেি  ক্ষ তা- মিাোঃ 

সুেতান  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

119 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আনসার উল্লাহ  ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

120 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আেী আহেদ  ক্ষ তা- 

মুকুলুজ্জািান  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

121 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নূর কক্ষবর  ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহেদ  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

122 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবদুে হক  ক্ষ তা- িক্ষতউর 

রহিান  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

123 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দুে িাবুদ   ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইসোি  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

124 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রহিত উল্লাহ   ক্ষ তা- সসয়দ 

আহিদ  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

125 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ আহিদ  ক্ষ তা- 

সুেতান  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

126 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ নুরু  ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

127 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আিান উল্লাহ  ক্ষ তা- মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

128 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ম ঠান আেী  ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষতউর রহিান  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

129 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আেিগীর  ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসকদার  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

130 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুরুে হক  ক্ষ তা- সুক্কুর  

সাং- আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

131 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

কক্ষরি   ক্ষ তা- আবদুে 

গফুর  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

132 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নূর আহিদ  ক্ষ তা- মৃত 

আবোঃ শুক্কুর  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

133 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মখারলশদ আেি  ক্ষ তা- 

ইউনুস আেী  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

134 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুরুে আেি   ক্ষ তা- মৃত 

হাজী বাদশা ক্ষিয়া  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

135 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

হাক্ষববুর রহিনা   ক্ষ তা- 

ইউনুস আেী  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

136 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নূর নাহার  স্বািী- মৃত 

িক্ষতউর রহিান  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

137 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আক্ষির হািজা   ক্ষ তা- মৃত 

জব্বার   সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

138 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুরুে ইসোি   ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক আহিদ  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

139 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ িঞ্জুর   ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক আহিদ  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

140 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ আেি  ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক আহিদ  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

141 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মসক্ষেি  ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক আহিদ  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

142 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ক্ষগয়াস উক্ষিন  ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

143 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ সালবর   ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

144 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবুবক্কর ক্ষসক্ষিক  ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষির হািজা  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

145 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ আেি  ক্ষ তা- বাদশা 

ক্ষিয়া  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

146 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

এখোসুর রহিান  ক্ষ তা- 

মৃত জািাে উিীন  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

147 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আেতাি সওদাগর   ক্ষ তা- 

মৃত ইব্রাক্ষহি  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

148 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ কালসি   ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

149 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ ক্ষসক্ষিক  ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

150 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দুস সাোি   ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

151 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

গুে মচলহর   স্বািী- িক্ষতউর 

রহিান  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

152 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

োে মিাহােদ ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসকদার সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

153 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ রক্ষশদ  ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

154 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মসানা ক্ষিয়া ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসকান্দার আেী  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

155 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রহিত উল্লাহ  ক্ষ তা- মসানা 

ক্ষিয়া  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

156 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

কাক্ষেমুল্লাহ  ক্ষ তা- মসানা 

ক্ষিয়া  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

157 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

খাইরুে বশর   ক্ষ তা- 

ক্ষসকান্দর  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

158 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

বক্ষদ আেি  ক্ষ তা- আোঃ 

িক্ষজদ  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

159 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সািসু   ক্ষ তা- মৃত 

িহলুজ্জািান  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

160 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জক্ষসমুক্ষিন   ক্ষ তা- সািসু  

সাং- আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

161 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ইউনুস  ক্ষ তা- দুদু ক্ষিয়া  

সাং- আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

162 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবদুল্লাহ  ক্ষ তা- সুেতান  

সাং- আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

163 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সুেতান  ক্ষ তা- মৃত আবু 

বক্কর  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

164 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ বক্ষশর  ক্ষ তা- নুরুে 

আেি  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

165 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রহিত উল্লাহ  ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

166 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ সক্ষি  ক্ষ তা- মৃত 

বাদশা হাজী  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

167 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আেি  ক্ষ তা- মৃত 

বাদশা হাজী  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

168 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুরু ইসোি   ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

169 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দুে আেি  ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক    সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

170 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িক্ষরদ আেি   ক্ষ তা- 

জাির আেি  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

171 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মহালসন  ক্ষ তা- মৃত 

আবু বক্কর  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

172 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

কক্ষবর আহিদ  ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

173 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

কািাে  ক্ষ তা- আে রক্ষকব  

সাং- আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

174 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ মহালসন  ক্ষ তা- মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া  সাং- আিতেী 

ছড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

175 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

বাবুে  ক্ষ তা- হাজী মুহােদ 

উল্লাহ  সাং- আিতেী ছড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

176 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িঞ্জুর আেি  ক্ষ তা- হাজী 

মিাহােদ উল্লাহ  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

177 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

হাজী মিাহােদ উল্লাহ  

ক্ষ তা- মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া  সাং- 

আিতেী ছড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

4.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

178 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ ক্ষসরাজ   ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ আহিদ   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

179 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবুে কালসি   ক্ষ তা- মৃত 

কাক্ষদর মহালসন   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

180 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ম োন আেী   ক্ষ ত- মৃত 

শুক্কুর   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

181 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ নুর    ক্ষ তা- আোঃ 

কক্ষরি   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

182 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সাইফুে ইসোি   ক্ষ তা- 

আবদুে কক্ষরি  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

183 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবদুে কাক্ষদর   ক্ষ তা- 

আবদুে কক্ষরি   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

184 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দুে কক্ষরি    ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ আেী   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

185 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবুে কাোি   ক্ষ তা- আোঃ 

কক্ষরি  সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

186 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ক্ষসকান্দার আেী   ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে খালেক  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

187 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ কালসি   ক্ষ তা- মৃত 

িজে কক্ষরি   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

188 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জুলেখা মবগি   স্বািী- মৃত 

িজে কক্ষরি  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

189 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ সলেিান   ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ হাক্ষকি   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

190 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মোকিান   ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ হাক্ষকি   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

191 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুর ইসোি   ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ আহিদ  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

192 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আোঃ হাক্ষকি   ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে  সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

193 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আব্দুল্লাহ   ক্ষ তা- মৃত 

আবু সািা   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

194 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ হাছন   ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান  সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

195 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

বক্ষদ আেি    ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে গফুর   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

196 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দুল্লাহ   ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

197 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবদুে কাক্ষদর   ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

198 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবদুে িান্নান   ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

199 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সক্ষি উল্লাহ   ক্ষ তা- মৃত 

আবু সািা   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

200 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মসানা ক্ষিয়া    ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ সলু   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

201 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ রানা   ক্ষ তা- নুর 

ইসোি   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

5.00 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

202 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ হালসি   ক্ষ তা- মৃত 

িজে কক্ষরি  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

203 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুর ইসোি   ক্ষ তা- 

মিাহলসন আেী   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

204 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নূর আেি   ক্ষ তা- সুেতান 

আহিদ   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

205 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আোঃ সাোি   ক্ষ তা- অজ্ঞাত 

 সাং- মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

206 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ হারু   ক্ষ তা- মৃত 

আবুে কাোি   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

207 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ িাহফুজ   ক্ষ তা- মৃত 

আবুে কাোি  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

208 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ সক্ষি   ক্ষ তা- সুরুত 

আেি   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

209 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবুে িরাজ  ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ সুেতান  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

210 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সুরুত আেি  ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন  সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

211 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবদুে হাক্ষকি  ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন  সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

212 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

হাক্ষববুল্লাহ   ক্ষ তা- িীর 

আহিদ  সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

213 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবু সসয়দ   ক্ষ তা- 

হাক্ষববুল্লাহ   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

214 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ বক্ষশর   ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

215 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুরুে আেি   ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিনা   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

216 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নবীর মহালসন   ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

217 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আকতার মহালসন   ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিনা   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

218 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

খাইরুে বশর   ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

219 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

বক্ষদ আেি   ক্ষ তা- আোঃ 

িক্ষজদ   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

220 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ সািশু  ক্ষ তা- মৃত 

িাহলুজ্জািান  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

221 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জক্ষসমুক্ষিন   ক্ষ তা- সািসু   

সাং- মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

222 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ইউনুস   ক্ষ তা- দুদু ক্ষিয়া   

সাং- মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

223 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দুল্লাহ   ক্ষ তা- সুেতান   

সাং- মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

224 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সুেতান   ক্ষ তা- মৃত আবু 

বক্কর  সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

225 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ রক্ষশদ   ক্ষ তা- নুরুে 

আেি  সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

226 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রহিত উল্লাহ   ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

227 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আেি   ক্ষ তা- মৃত 

বাদশা হাজী  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

228 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ সক্ষি  ক্ষ তা- বাদশা 

হাজী   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

229 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুর ইসোি   ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

230 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দুে আেি   ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

231 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িক্ষরদ আেি  ক্ষ তা- জাির 

আেি   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

232 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

কক্ষবর আহিদ   ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন  সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

233 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

কািাে  ক্ষ তা- আে রক্ষকব   

সাং- মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

234 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আোঃ জক্ষেে   ক্ষ তা- মৃত 

কািাে  সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

235 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসদ মহালসন   ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত  সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

236 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ম ঠান আেী   ক্ষ তা- মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

237 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ জাির   ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ কালদর  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

238 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

বাবুে আকতার   ক্ষ তা- 

হাজী মুহােদ উল্লাহ  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

239 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িঞ্জুর আেি   ক্ষ তা- হাজী 

মুহােদ উল্লাহ  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

240 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

হাজী মুহােদ উল্লাহ  ক্ষ তা- 

মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ৪৩ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

241 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মহালসন   ক্ষ তা- মৃত 

আবুে খালয়র   সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

5.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

242 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিৌেিী সািসু   ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

243 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবু তালহর   ক্ষ তা- মৃত 

মহালসন আহিদ  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

244 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ হাক্ষবব  ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে কালদর  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

245 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ শুক্কুর   ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষে আকবর  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

246 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ মহালসন   ক্ষ তা- 

হাক্ষববুল্লাহ  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

247 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবু তালহর  ক্ষ তা- 

হাক্ষববুল্লাহ  সাং- 

মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

248 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

কক্ষেমুল্লাহ   ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ  সাং- 

মহিজখানা, রামু, কক্সবাজা।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

249 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

বক্ষদ আেি   ক্ষ তা- মৃত 

জলয়ন উক্ষিন   সাং- 

মহিজখানা, রামু, কক্সবাজা।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

250 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আক্ষে মহালসন   ক্ষ তা- 

জাক্ষকর মহালসন   সাং- 

মহিজখানা, রামু, কক্সবাজা।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

251 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ িক্ষজব   ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজা।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

252 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ কািাে   ক্ষ তা- আোঃ 

হাক্ষকি   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজা।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

253 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িক্ষে কালসি   ক্ষ তা- মৃত 

ম োন আেী   সাং- 

মহিজখানা, রামু, কক্সবাজা।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

254 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জািাে উক্ষিন    ক্ষ তা- আোঃ 

হাক্ষকি   সাং- মহিজখানা, 

রামু, কক্সবাজা।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

255 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

খক্ষেলুর রহিান    ক্ষ তা- 

মৃত জিজিক ক্ষসকদার  

সাং- মহিজখানা, রামু, 

কক্সবাজা।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

256 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিৌোঃ মিাোঃ আেি   ক্ষ তা- 

মিৌোঃ মিাোঃ মিাতালেব   সাং-

 জাদুঘর, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

257 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আোঃ িন্নান   ক্ষ তা- 

মিৌোঃ মিাোঃ আেি  সাং- 

জাদুঘর, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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িন্তব্য

258 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জাির আেি   ক্ষ তা- 

এরশাদ উল্লাহ   সাং- 

জাদুঘর, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

259 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িীর কালসি   ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ আেী  সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

260 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ইব্রাক্ষহি   ক্ষ তা- এরশাদ 

উল্লাহ   সাং- জাদুঘর, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

261 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ হাক্ষিদ    ক্ষ তা- 

এরশাদ উল্লাহ   সাং- 

জাদুঘর, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

262 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিৌেিী সািশু   ক্ষ তা- 

এরশাদ উল্লাহ  সাং- 

জাদুঘর, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

263 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মহালসন   ক্ষ তা- মিাোঃ 

আব্বাস   সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

264 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ ইসিাইে   ক্ষ তা- 

এরশাদ উল্লাহ   সাং- 

জাদুঘর, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

265 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিৌেিী মিাস্তাক   ক্ষ তা- 

মৃত বক্ষদউজ্জািান  সাং- 

জাদুঘর, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

266 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ ক্ষসক্ষিক   ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউজ্জািান  সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

267 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

হাক্ষববুল্লাহ   ক্ষ তা- মৃত আবু 

সািা  সাং- জাদুঘর, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

268 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ওসিান   ক্ষ তা- মিাহােদ 

উল্লাহ  সাং- জাদুঘর, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 
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জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

269 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাহােদ উল্লাহ   ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ কালু   সাং- 

জাদুঘর, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

270 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবদুর রক্ষশদ   ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ কালু   সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

271 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মবোে   ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ কালু   সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

272 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ আেি   ক্ষ তা- আোঃ 

সাোি   সাং- জাদুঘর, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

273 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ আকবর  ক্ষ তা- আোঃ 

সাোি  সাং- জাদুঘর, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

274 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আোঃ রহিান    ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি   সাং- জাদুঘর, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

275 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ কক্ষরি   ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ জক্ষেে  সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

276 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ রায়হান   ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ জক্ষেে  সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

277 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ জয়নাে   ক্ষ তা- আোঃ 

হাক্ষকি   সাং- জাদুঘর, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

278 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ রক্ষশদ   ক্ষ তা- মৃত 

িকতুে    সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

279 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আক্ষজজুে    ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে    সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

280 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মসক্ষেি   ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি   সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

281 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আোঃ সুবহান   ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি   সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

282 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ হাক্ষনি   ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি  সাং- জাদুঘর, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

283 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িীর কালসি   ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ জক্ষেে  সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

284 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

হাজী আোঃ মুনাি   ক্ষ তা- 

মৃত ওক্ষসউর   সাং- জাদুঘর, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

285 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নূর মহালসন  ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ  সাং- জাদুঘর, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

286 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাজালহর    ক্ষ তা- ওক্ষসউর 

  সাং- জাদুঘর, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

287 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সাইফুে ইসোি   ক্ষ তা- 

আক্ষিন শক্ষরি  সাং- 

জাদুঘর, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

288 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আেি   ক্ষ তা- আক্ষিন 

শরীি   সাং- জাদুঘর, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

289 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সক্ষি উল্লাহ   ক্ষ তা- আক্ষিন 

শরীি   সাং- জাদুঘর, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

290 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

কক্ষেি উল্লাহ   ক্ষ তা- 

আক্ষিন শক্ষরি   সাং- 

জাদুঘর, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

291 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আেি   ক্ষ তা- আব্দুে 

িক্ষজদ   সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

292 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দুে েক্ষতি    ক্ষ তা- মৃত 

আবু সািা  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

293 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নূর আলয়শা   স্বািী- মৃত 

আবু সািা  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

294 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নূর মিাহােদ   ক্ষ তা- 

আব্দুল্লাহ  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

295 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জুহুরা  ারক্ষিন   ক্ষ তা- 

নুরুে আক্ষিন  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

296 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নক্ষজর আহেদ   ক্ষ তা- মৃত 

মিাবারক আেী  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

297 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ ইউনুস আেী   ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহেদ  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

298 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জুলেখা মবগি  ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহেদ  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

299 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িনজুর আেি  ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহেদ  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

300 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মুলশদা মবগি   স্বািী- 

আব্দুে মিাতালেব  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

301 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মকছন   ক্ষ তা- মৃত এড. 

আবুে কাোি  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

302 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ওসিান গক্ষন  ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির আহাোঃ  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

303 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ক্ষহিছক্ষড় তরুণ বহুমুখী 

সিবায় সক্ষিক্ষত ক্ষেোঃ নং- 

৬৫৩, সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

304 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

বাদশা ক্ষিয়া  ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ মহালসন   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

305 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

হারুন রক্ষশদ  ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ মহালসন  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

306 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ ক্ষসক্ষিক   ক্ষ তা- 

আনজু ক্ষিয়া   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

307 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ শক্ষি  ক্ষ তা- আনজু 

ক্ষিয়া  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

308 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মবোে মহালসন  ক্ষ তা- নুরুে 

আেি সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

309 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দুে গফুর   ক্ষ তা- মৃত 

িক্তুে মহালসন  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

310 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রাজা ক্ষিয়া   ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ আহিদ   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

311 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ আেি   ক্ষ তা- রাজা 

ক্ষিয়া  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

312 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দু শুক্কুর   ক্ষ তা- মৃত 

িক্তুে মহালসন  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

313 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দু কালদর  ক্ষ তা- আনজু 

ক্ষিয়া  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

314 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দু সক্ষি   ক্ষ তা- আনজু 

ক্ষিয়া  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

315 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ আেি (িনু)   ক্ষ তা- 

মৃত হাক্ষবব উল্লাহ   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

316 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুরুে আেি  ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহেদ  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

317 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ছরুয়ার আেি  ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ হালসি  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

318 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

শািসুে আেি  ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষেলুর রহিান  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

319 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুরুে আেি  ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষেলুর রহিান  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

320 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবুে কাোি  ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষেলুর রহিান  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

321 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ ইসাইে   ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ হালসি  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

322 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আেী  ক্ষ তা- কালসি 

আেী  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

323 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রহিত আেী  ক্ষ তা- কালসি 

আেী   সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

324 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সালকর আেি   ক্ষ তা- মৃত 

কালদর  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

325 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ ইসিাইে  ক্ষ তা- 

আব্দুে শুক্কুর  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

326 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দুে শুক্কুর  ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহােদ  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

327 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবুে কালসি   ক্ষ তা- জুনু 

ক্ষিয়া   সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

328 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সাহাব উক্ষিন   ক্ষ তা- আব্দু 

শুক্কুর  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

329 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সালহব ক্ষিয়া  ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ আহেদ   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

330 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

শাহ আেি   ক্ষ তা- মৃত 

সক্ষি   সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

331 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রুক্ষবয়া খাতুন   স্বািী- 

সুেতান আহেদ  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

332 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবু তালহর    ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ শক্ষি   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

333 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

 ারক্ষিন আক্তার  স্বািী- 

আব্দু রহিান   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

334 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুরুে কক্ষবর   ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

335 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

'আোঃ কক্ষবর   ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন   সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

336 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িজে কক্ষবর  ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন   সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

337 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জািাে মহালসন   ক্ষ তা- 

িীর কালসি  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

338 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আোঃ সাোি   ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহালসন   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

339 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ মহালসন  ক্ষ তা- মিাোঃ 

ক্ষিরাজী   সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

340 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

ইসোি ক্ষিয়া   ক্ষ তা- মৃত 

িজে কক্ষরি  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

341 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আব্দু শুক্কুর  ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহালসন  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

342 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ আেি   ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহালসন   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

343 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জাক্ষকর মহালসন   ক্ষ তা- মৃত 

আেী আোঃ   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

344 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রক্ষশদা মবগি  ক্ষ তা- 

জালকর মুল্লুক  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

345 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবু সসয়দ   ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

346 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ িনু    ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেি   সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

347 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মবোে মহালসন   ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ সক্ষি  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

348 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ জালহদ   ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ শুক্কুর  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

349 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাহােদুে হক   ক্ষ তা- 

ইসহাক  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

350 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আোঃ রক্ষহি    ক্ষ তা- ইসহাক 

 সাং- করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

351 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

খুরক্ষশদা মবগি   ক্ষ তা- 

ইসহাক  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

352 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ শক্ষি আেি   ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিয়া   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

353 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ ইসহাক      ক্ষ তা- 

মৃত িজে কক্ষরি   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

354 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িনজুর আেি   ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ শক্ষি  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

355 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ সািশু  ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ রক্ষহি  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

356 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আলয়শ ক্ষিয়া   ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

357 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

িাসুকা মবগি   স্বািী- শক্ষি 

আোঃ  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

358 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবু তালহর  ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেি  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

359 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবু আেি   ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেি  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

360 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

হালিজ মিাোঃ রক্ষশদ   ক্ষ তা- 

মৃত আব্বাস   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

361 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সসয়দ মহালসন    ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি শক্ষরি   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

362 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মসনু আরা মবগি   স্বািী- 

মৃত মহালসন   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

363 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আেি   ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি বারী  সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

364 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নূর আেি   ক্ষ তা- মুল্লা 

ক্ষিয়া  সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

365 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মবোে মচৌক্ষকদার    ক্ষ তা- 

আোঃ রহিান মচৌক্ষকদার   

সাং- করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

366 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রক্ষশদ আহাং  ক্ষ তা- মসলহর 

আেী   সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

367 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জক্ষহর আহাোঃ   ক্ষ তা- 

মসলহর আেী   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

368 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আোঃ রক্ষহি    ক্ষ তা- মৃত 

ইব্রাক্ষহি   সাং- করাক্ষচ াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

369 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রক্ষিত আেি   ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

370 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জক্ষহর আেি  ক্ষ তা- মৃত 

মুজাফ্ির   সাং- 

করাক্ষচ াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে খুক্ষনয়া ােং - - - - ১৯ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

371 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রক্ষিত আেি   ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা  সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

372 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আোঃ রক্ষহি   ক্ষ তা- মৃত 

ইব্রাক্ষহি   সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

373 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মসক্ষেি   ক্ষ তা- মৃত 

ইব্রাক্ষহি   সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

374 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সালহব ক্ষিয়া   ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ আহাোঃ  সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

375 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

সাইফুে ইসোি    ক্ষ তা- 

বক্ষদউর  সাং- িাঙ্গাো াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 মগায়াক্ষেয়া ােং 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

376 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ মহালসন   ক্ষ তা- আশু 

ক্ষিয়া  সাং- িাঙ্গাো াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

377 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

কক্ষবর আহাোঃ   ক্ষ তা- আশু 

ক্ষিয়া   সাং- িাঙ্গাো াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

378 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জয়নাে    ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

আেী   সাং- িাঙ্গাো াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

379 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আক্ষিনুর রক্ষশদ   ক্ষ তা- 

মিাোঃ নুরু   সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

380 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আবুে মহালসন   ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহাং   সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

381 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

কািাে মহালসন   ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহাোঃ  সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

382 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আোঃ রাজ্জাক   ক্ষ তা- আিরু 

  সাং- িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

383 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

কািাে মহালসন   ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ আেী  সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

384 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুর আেি িক্ষকর  ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ আেী  সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

385 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাহাে দুে হক  ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন  সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

386 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিলহরুলন্নসা   স্বািী- আরী 

ম াহার  সাং- িাঙ্গাো াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

387 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

জািান মহালসন   ক্ষ তা- 

আোঃ সাত্তার   সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

388 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আেি   ক্ষ তা-মৃত 

মুজাফ্ির   সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

389 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিলহর   ক্ষ তা- মৃত 

মুজাফ্ির  সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

390 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

নুরুে আেি  ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজজুর রহিান  সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

391 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রক্ষশদ আহাোঃ  ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইব্রাক্ষহি   সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

392 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ আব্রাক্ষহি   ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ কালসি   সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

393 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ ম ঠান আেী   ক্ষ তা- 

ইব্রাক্ষহি   সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

394 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

রক্ষশদ আহাোঃ   ক্ষ তা- দীে 

মিাহােদ   সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

395 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ শুক্কুর   ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়া   সাং- িাঙ্গাো াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

396 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

আক্ষজমুজ্জািান   ক্ষ তা- মৃত 

এবাদুল্লাহ   সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 মগায়াক্ষেয়া ােং - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

397 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার ক্ষহিছক্ষড় েহে 

িাঁক্ষড়

মিাোঃ সতয়বুর   ক্ষ তা- মৃত 

মুল্লা ক্ষিয়া   সাং- 

িাঙ্গাো াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 মগায়াক্ষেয়া ােং ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

398 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার চাইন্দা ক্ষবে মিাোঃ ক্ষজয়া   ক্ষ তাোঃ 

ইক্ষেয়াছ মবািয  সাং- 

িালের মঘানা াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.10 চাইন্দা - - - - ২০ 1 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

399 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার চাইন্দা ক্ষবে মিাোঃ মসানা ক্ষিয়া   ক্ষ তাোঃ 

ইক্ষেয়াছ মবািয   সাং- 

িালের মঘানা াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 চাইন্দা ১৩৯০ 662 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

400 কক্সবাজার রামু কক্সবাজার চাইন্দা ক্ষবে আব্দুে কক্ষরি (মেডু)  

ক্ষ তাোঃ মৃত িদন আেী   

সাং- চাইন্দা, 

কাইম্যারলঘানাি , 

রামু,কক্সবাজার।

1.00 চাইন্দা - - - - ১১০২ 662 - -  াহাড় বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

 ালনরছড়া মরঞ্জ

401 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

িখলেছ, সক্ষিক্ষত  াড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

4 টি ঘড়

402 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

মিাোঃ সুেতান, সক্ষিক্ষত 

 াড়া

2.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

4টি ঘড়

403 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

কালো,কাো খন্দকার 

 াড়া

2.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2 টি ঘড়

404 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা- 

ইিশরীি,কাো খন্দকার 

 াড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

3 টি ঘড়

405 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া িক্ষরদ, মৃত রক্ষসদ, কাো 

খন্দকার  াড়া

3.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৮

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2 টি ঘড়

406 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া বাহাদুর, ক্ষ তা- 

ইদক্ষরছ,কাো খন্দকার 

 াড়া

3.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৮

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2 টি ঘড়

407 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া কাোি,ক্ষ তা- মৃত মজবে 

হাক্ষকি,কাো খন্দকার 

 াড়া

4.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৮

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

4 টি ঘড়

408 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া মচর আক্ষে, ক্ষ তা- আক্ষে 

আহলেদ, খাে  াড়া

5.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

5 টি ঘড়

409 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া জাক্ষগর মহালসন, ক্ষ তা-  

আোঃরহিান

2.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৮

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

4 টি ঘড়
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

410 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া মিাোঃ রুলবে, ক্ষ তা- নুরুে 

হক,  ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

5 টি ঘড়

411 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া সাজাহান, ক্ষ তা- মিাোঃ 

নুর,  ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

3 টি ঘড়

412 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া ছক্ষেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

িাছন,  ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

3 টি ঘড়

413 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া সাজাহান, ক্ষ তা- মিাোঃ 

নুর,  ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

4 টি ঘড়

414 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া মছংগু, ক্ষ তা- িইংকয, 

 ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

4 টি ঘড়

415 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া িংয়, ক্ষ তা- মছংক্ষছ, 

 ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

3 টি ঘড়

416 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া সসয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা- 

আক্ষে আক্ষহলেদ,  ালনর 

ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2 টি ঘড়

417 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া রক্ষশদ আেি, ক্ষ তা- 

নুরুে আহালেদ,  ালনর 

ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

3 টি ঘড়

418 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া শক্ষি আেি, ক্ষ তা- আোঃ 

িতেব,  ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

4 টি ঘড়

419 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া মিাহাম্ম্দ ক্ষ তা- আোঃ 

িতেব,  ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

4 টি ঘড়

420 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া মিাোঃ িক্ষিজ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর মহালসন,  ালনর 

ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

3 টি ঘড়

421 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া আোঃ রক্ষহি, ক্ষ তা- নক্ষজর 

মহালসন,  ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

4 টি ঘড়

422 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া মিাোঃ মিাস্তাক, ক্ষ তা- 

নক্ষজর মহালসন,  ালনর 

ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

3 টি ঘড়



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান
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দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

423 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া িক্ষজ আেি, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া,  ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

3 টি ঘড়

424 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া মিাোঃ হাক্ষকি ক্ষ তা-

মুসকান,  ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

4 টি ঘড়

425 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া জলগর মহালসন, ক্ষ তা- মৃোঃ 

আোঃ িতেব,  ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

3 টি ঘড়

426 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া ক্ষনয়ািত, ক্ষ তা- নবী 

মহালসন,  ালনর ছড়া

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

৪০০৭

১১৭৩ বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

1 টি ঘড়

427 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া ঈিাি মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুর রহিান,সাং- 

তুোবাগান,রামু

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

২০৪০

১১৭৩ বাক্ষড় ক্ষ ওআর নং- 3/ক্ষ ক্ষস-

1/ক্ষ ক্ষসক্ষব অব 2012-13

1 টি ঘড়

428 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃ- সুেতান 

আহাং, সাং-  ক্ষিি  ালনরছড়া, 

রামু, কক্সবাজার

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

২০৪০

১১৭৩ বাক্ষড় ক্ষ ওআর নং- 23/ক্ষ ক্ষস-

8/ক্ষ ক্ষসক্ষব অব 2012-13

1 টি ঘড়

429 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া মিাোঃ খক্ষেে, ক্ষ তা- আক্ষজজুে হক, 

সাং-  ক্ষিি 

 ালনরছড়া,রামু,কক্সবাজার

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

২০৪০

১১৭৩ বাক্ষড় ক্ষ ওআর নং- 23/ক্ষ ক্ষস-

8/ক্ষ ক্ষসক্ষব অব 2012-13

1টি ঘড়

430 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা-আোঃ 

খালেক, সাং-  াক্ষিি 

 ালনরছড়া,রামু,কক্সবাজার

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

২০৪০

১১৭৩ বাক্ষড় ক্ষ ওআর নং- 23/ক্ষ ক্ষস-

8/ক্ষ ক্ষসক্ষব অব 2012-13

1 টি ঘড়

431 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া আবুে কাোি, ক্ষ তা- োে িক্ষকর, 

সাং- ক্ষশয়া াড়া,রামু,কক্সবাজার

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

২০৪০

১১৭৩ বাক্ষড় ক্ষ ওআর নং- 23/ক্ষ ক্ষস-

8/ক্ষ ক্ষসক্ষব অব 2012-13

1 টি ঘড়

432 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া আব্দুে আক্ষজজ , ক্ষ তা- আোঃ শুক্কুর 

, সাং- ক্ষিি 

 ালনরছড়া,রামু,কক্সবাজার

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

২০৪০

১১৭৩ বাক্ষড় ক্ষ ওআর নং- 23/ক্ষ ক্ষস-

8/ক্ষ ক্ষসক্ষব অব 2012-13

1 টি ঘড়

433 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া সুেতান আহাং, ক্ষ তা- মৃ- 

মগাোি বারীৎ, 

রামু,কক্সাবাজার

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

২০৪০

১১৭৩ বাক্ষড় ক্ষ ওআর নং- 23/ক্ষ ক্ষস-

8/ক্ষ ক্ষসক্ষব অব 2012-13

1টি ঘড়

434 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া আব্দুে কক্ষরি,  তা- 

সছয়দ নূর, সাং  ক্ষিি 

 ালনরছড়া,রামু,কক্সবাজার

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

২০৪০

১১৭৩ বাক্ষড় ক্ষ ওআর নং- 24/ক্ষ ক্ষস-9/ক্ষ ক্ষসক্ষব 

অব 2012-13 ,

1টি ঘড়

435 কক্সবাজার রামু  ালনরছড়া  ালনরছড়া সছয়দ নূর ক্ষ তা- ইিাি  

শরীি,সাং  ক্ষিি 

 ালনরছড়ার,রামু,কক্সোঃ

1.00 দক্ষিণ ক্ষিঠাছক্ষড়

২০৪০

১১৭৩ বাক্ষড় ক্ষ ওআর নং- 24/ক্ষ ক্ষস-9/ক্ষ ক্ষসক্ষব 

অব 2012-13 ,

1টি ঘড়
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২

436 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং বক্ষশর আহািদ মহডম্যান, 

ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

আহািদ, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

437 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সসয়দ উল্লাহ্, ক্ষ তা- বাঁচা 

ক্ষিয়া, সাং- মধায়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.15 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

438 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুর আহািদ,  ক্ষ তা- 

আবুে কালসি, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

439 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: আেী, ক্ষ তা- 

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

440 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আেী ক্ষিয়া, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহািদ, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

441 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং এনাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.18 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

442 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং রক্ষশদ আহািদ, ক্ষ তা- 

আক্ষজি উল্লাহ্, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.17 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

443 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং অক্ষছউর রহিান, ক্ষ তা- 

সসয়দ আেী, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.15 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

444 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মুছা আেী, ক্ষ তা- মিা: 

আেী, সাং- মধায়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

মধায়া ােং মরঞ্জ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

445 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং বক্ষশর উল্লাহ্, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

446 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: মিরলদৌস, ক্ষ তা- 

আবু সতয়ব, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

447 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সসয়দ মহালসন বাবুে, 

ক্ষ তা- মিাোঃ নক্ষজর 

আহেদ, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার

0.75 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

448 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ম ঠান আেী, ক্ষ তা- 

জাক্ষকর মহাছন, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

449 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহােদ, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.85 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

15/মধায়া ০7/ক্ষডক্ষব 

অব 2016-17

450 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাহােদ শক্ষি, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মধায়া ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

15/মধায়া ০7/ক্ষডক্ষব 

অব 2016-17

451 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ক্ষজয়া উল্লাহ্, ক্ষ তা- 

িাহাবুে আেি, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

452 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং েক্ষতফুর রহিান, ক্ষ তা- 

রহিত উল্লাহ্, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান
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ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

453 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং হা: আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

হাজী মুছা আহােদ, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

454 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িাহাবুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাোঃ কালু, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

455 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মহালসন আহালেদ, ক্ষ তা- 

আনার আক্ষজি, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

1.00 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

76/মধায়া 04/ক্ষডক্ষব 

অব 2012-13

456 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং রািানন্দ শীে, ক্ষ তা- 

িক্ষনন্দ্র শীে, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

457 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং বাবুে শীে, ক্ষ তা- িক্ষনন্দ্র 

শীে, সাং- মধায়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

458 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আক্ষির হািজা, ক্ষ তা- 

ম ঠান আেী, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

459 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ইসহাক আহািদ, ক্ষ তা- 

ক্ষিয়া মহাছন, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

460 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিলহর আেী, ক্ষ তা- নূর 

আহােদ, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.08 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

461 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ইউছু  আেী, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহাছন, সাং- মধায়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.15 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

462 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: ইসিাঈে, ক্ষ তা- 

ক্ষিয়া মহাছন, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

463 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং এরশাদ উল্লাহ্, ক্ষ তা- 

মিা: ইসিাঈে, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.15 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

464 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুল্লাহ্, ক্ষ তা- মিা: 

ইসিাঈে, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.15 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

465 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- 

মিা: ইসিাঈে, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

466 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- 

মিা: ইসিাঈে, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

467 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ঠান্ডা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাশারি আেী, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

468 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

469 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুল্লাহ্, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

470 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শক্ষিকুর রহিান, ক্ষ তা- 

ক্ষিয়া মহাছন, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.08 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

471 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: বকসু, ক্ষ তা- নছরত 

আেী, সাং- মধায়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.17 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

472 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মূছা আহািদ,  ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

473 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং  িাহাবুবুর রহিান, ক্ষ তা- 

নুর আহািদ, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

474 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ আহািদ, ক্ষ তা- 

আনু ক্ষিয়া, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

475 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং রক্ষশদ আহািদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহািদ, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

476 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহািদ, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

477 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নক্ষজর আহােদ, ক্ষ তা- 

মসােতান আহালেদ, সাং-

  ক্ষিি মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

18/মধায়া 08/ক্ষডক্ষব 

অব 2015-16

478 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষজর মহালসন, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

11/মধায়া 03/ক্ষডক্ষব 

অব 2015-16

479 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জাোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মুকবুে আহািদ, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.28 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

480 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাহলছন আেী, ক্ষ তা- 

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.27 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

481 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আতর আেী,  ক্ষ তা- 

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.35 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

482 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মসানা ক্ষিয়া, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.34 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

483 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে হক, ক্ষ তা- ইসোি, 

সাং- মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

484 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- 

ইসোি, সাং- মগায়াক্ষেয়া 

 ােং, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

485 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে হক, ক্ষ তা- ওির 

আেী, সাং- মগায়াক্ষেয়া 

 ােং, রামু, কক্সবাজার।

0.27 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

486 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ক্ষিনুয়ারা মবগি, স্বািী- 

মিা: মহাছন, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

487 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িালতিা খাতুন, স্বািী- 

িনজুর আেি, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

488 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িজে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

আেী আকবর, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.35 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

489 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

আেী আকবর, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

490 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

হাজী ইউনুছ আেী, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

491 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং অক্ষে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিা: 

রক্ষহি, সাং- মগায়াক্ষেয়া 

 ােং, রামু, কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

492 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শাহা আেি, ক্ষ তা- মিা: 

রক্ষহি, সাং- মগায়াক্ষেয়া 

 ােং, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

493 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

মিা: রক্ষহি, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

494 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং রক্ষহিা মবগি, স্বািী- 

নক্ষজর আহািদ, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

495 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কালু মবগি, স্বািী- আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং- মগায়াক্ষেয়া 

 ােং, রামু, কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

496 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস ছাোি, ক্ষ তা- 

মূছা আেী, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

497 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস ছাোি, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষছউর রহিান, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

498 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাছা আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

499 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িাহবুব আেি, ক্ষ তাা- 

মৃত নুর আহিদ, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.15 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

500 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে হক (বাবুে), ক্ষ তা- 

ওির আেী, সাং- মধায়া 

 ােং

0.40 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

501 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- ইকবাে 

আহিদ, সাং- মধায়া  ােং

0.40 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

502 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

মধায়া  ােং

1.10 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

15/মধায়া 07/ক্ষডক্ষব 

অব 2016-17

503 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- 

আেী ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

02/মধায়া 02/ক্ষডক্ষব 

অব 2016-17

504 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং বজে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আকবর, সাং- 

 ক্ষিি মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.85 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

02/মধায়া 02/ক্ষডক্ষব 

অব 2016-17

505 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সাোি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং- মধায়া 

 ােং,  ক্ষিি  াড়া

0.40 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

506 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কক্ষরি, সাং- 

মধায়া  ােং  ক্ষিি  াড়া

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

507 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং অমুল্য শীে, ক্ষ তা- সুন্দর 

শীে, সাং- মধায়া  ােং 

 ক্ষিি  াড়া

0.40 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

508 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে হক, ক্ষ তা- ক্ষির 

কালসি, সাং- মধায়া ােং

0.35 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

509 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শক্ষি উল্লাহ্, ক্ষ তা- ওির 

ক্ষিয়া, সাং- মধায়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

510 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

শহর আেী, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

511 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আক্ষির আেী, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী, সাং- 

মধায়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

512 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মিা: 

বকসু, সাং- নয়া  াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

513 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মসানা আেী, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া  াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

514 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: আেি, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া  াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.78 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

515 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মছারােী, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

কালু, সাং- নয়া  াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

516 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

517 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শক্ষি আেি, ক্ষ তা- নজু 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া  াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

518 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

আব্দুর রক্ষশদ, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.78 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

519 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.27 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

520 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবু বক্কর, ক্ষ তা- আব্দুর 

রক্ষহি, সাং- নয়া  াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

521 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- 

আব্দুর রক্ষহি, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

522 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

মিলহর আেী, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

523 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবুে কাোি আবু, ক্ষ তা-

 শক্ষিকুর রহিান, সাং- 

নয়া  াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

524 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাক্তার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

জািাে উক্ষিন, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

525 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষবব উল্লাহ্, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

526 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিৌেিী সাোিত উল্লাহ্, 

ক্ষ তা- মৃত হাক্ষবব উল্লাহ্, 

সাং- নয়া  াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

527 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে বারী, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

528 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িাহমুদুে হক, ক্ষ তা- 

আব্দুস শুক্কুর, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

529 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা- 

বক্ষশর উল্লাহ্, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

530 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: আবু, ক্ষ তা- জাির 

আেি, সাং- নয়া  াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

531 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবু তালহর, ক্ষ তা- 

জাির আেি, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

532 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া  াড়া, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

533 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ইসহাক আহািদ, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিয়া মহাছন, সাং- 

নয়া  াড়া, রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

534 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষির কালসি, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

535 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং এরশাদ উল্লাহ্, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: ইসিাঈে, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

536 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- 

মিা: আেি, সাং- নয়া 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

537 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িাহমুদুে হক, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

538 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সসয়দ উল্লাহ্, ক্ষ তা- 

আব্দুস ছাোি, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.35 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

539 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুল্লাহ্, ক্ষ তা- িধু 

ক্ষিয়া, সাং- মধায়া ােং , 

রামু, কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

540 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবুে খালয়র, ক্ষ তা- 

আক্ষির আেী, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.23 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

541 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহািদ, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.85 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

542 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহািদ, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

543 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আব্দুর রক্ষশদ, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.95 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

11/মধায়া 03/ক্ষডক্ষব 

অব 2015-16

544 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

িক্ষকর আহািদ, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

545 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জয়নাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত মিাছন আেী, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

546 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িক্ষনর আহািদ, ক্ষ তা- 

আব্দুে জক্ষেে, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.55 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

547 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িাহমুদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে বারী, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

548 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুল্লাহ্, ক্ষ তা- আবুে 

আহািদ, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

549 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহািদ, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

550 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আহািদ কক্ষবর, ক্ষ তা- 

আব্দুে বারী, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

551 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা- 

শািসুে হক, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

552 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা- 

শািসুে হক, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

553 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িাহমুদুে হক, ক্ষ তা- 

আব্দুে বারী, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.90 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

554 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- 

আব্দুে বারী, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

555 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- 

আব্দুে বারী, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

556 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ওবাইদুে হক, ক্ষ তা- 

আব্দুে বারী, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

557 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

558 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ আেি, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

559 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

560 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

561 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

562 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- ঠান্ডা 

ক্ষিয়া, সাং- মধায়া ােং , 

রামু, কক্সবাজার।

0.90 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

563 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

বক্ষদউে আেি, সাং- 

মধায়া ােং , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মধায়া ােং

21 21 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

564 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবুে মহাছন, ক্ষ তা- 

হাজী আক্ষির হািজা, সাং-

 মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

1.35 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

66/মধায়া ১৩/ক্ষডক্ষব 

অব 2010-11

565 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাবারক, ক্ষ তা- 

মিাহােদ কালু, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

66/মধায়া ১৩/ক্ষডক্ষব 

অব 2010-11

566 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সসয়দ মহাছন, ক্ষ তা- 

হাজী আক্ষির হািজা, সাং-

 মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

567 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং হাজী জাক্ষগর মহাছন, 

ক্ষ তা- হাজী আক্ষির 

হািজা, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

568 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িাহমুদুে হক, ক্ষ তা- 

হাজী আক্ষির হািজা, সাং-

 মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

569 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মদলোয়ার মহাছন, ক্ষ তা- 

আবুে মহালছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

570 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কক্ষিউে আেি, ক্ষ তা- 

হাজী জাক্ষগর মহাছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

571 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং হাজী আব্দুল্লাহ্, ক্ষ তা- 

জকক্ষরয়া, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

572 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ক্ষছক্ষিক আহািদ, ক্ষ তা- 

আব্দুল্লাহ্, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

573 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- নুর 

আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

574 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- নুর 

আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

575 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: রক্ষিক, ক্ষ তা- িজে 

আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

576 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ মহালছন, ক্ষ তা- 

নুরুে আেি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

577 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

নুরুে আেি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

578 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আলয়শা মবগি, স্বািী- 

শক্ষিকুর রহিান, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.55 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

579 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জাক্ষগর মহাছন, ক্ষ তা- 

আবুে খালয়র, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.78 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

580 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

হাজী আব্দুল্লাহ্, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

581 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ওলয়জা মবগি, স্বািী- 

হাছন আেী িাস্টার, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

582 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: আেী িাস্টার, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

583 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ মহালছন, ক্ষ তা- 

মিা: মহালছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

584 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং হাক্ষবব উল্লাহ্, ক্ষ তা- 

ছাোিত আেী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

585 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িক্ষজ উল্লাহ্, ক্ষ তা- 

ছাোিত আেী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

586 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং রহিত উল্লাহ্, ক্ষ তা- 

ছাোিত আেী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

587 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আতাউর রহিান, ক্ষ তা- 

আবু তালেব, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

588 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জাির আেি, ক্ষ তা- 

িক্ষকর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

589 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জাক্ষকর মহালছন, ক্ষ তা- 

োে ক্ষিয়া, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

590 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আেী মহাছন, ক্ষ তা- 

সতয়ি মগাোে, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

591 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

আব্দুে কক্ষরি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

592 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মিা: হারুন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

593 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং হাজী কাক্ষদর মহাছন, 

ক্ষ তা- সতয়ি মগাোে, 

সাং- মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

594 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী জাক্ষকর মহালসন, 

সাং- মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.85 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

28/মধায়া 15/ক্ষডক্ষব 

অব 2013-14

595 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

কাক্ষদর মহাছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

596 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবুে তালেব, ক্ষ তা- 

কাক্ষদর মহাছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

597 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং রহিত আেী, ক্ষ তা- 

এরশাদ উল্লাহ্, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.55 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

598 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আব্দুে কালদর, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 
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গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

599 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুল্লাহ্, ক্ষ তা- আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

600 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ছালগর আেী, ক্ষ তা- মিা: 

সক্ষচ, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

601 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

602 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ক্ষির কালসি, ক্ষ তা- 

ক্ষসকান্দর আেী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.85 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

603 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- 

আবুে মহাছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

604 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শক্ষি আেি, ক্ষ তা- আবুে 

মহাছন, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

605 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবুে মহাছন, ক্ষ তা- 

হাজী কালদর মহাছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

606 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবুে মহাছন, ক্ষ তা- 

সতয়ি মগাোে, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

607 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দু িক্ষজদ, ক্ষ তা- 

আব্দুে জব্বার, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

608 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মিা: 

মহাছন, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

609 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: নুর, ক্ষ তা- মিা: 

কালু, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

610 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং হালিজা খাতুন, স্বািী- 

ক্ষির আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

611 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে িান্নান, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

612 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িাহামুদুে হক, ক্ষ তা- 

রক্ষিক আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

613 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা- 

মিলহর আেী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

614 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- 

মিলহর আেী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

615 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে কক্ষবর,  ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

616 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

32/মধায়া 08/ক্ষডক্ষব 

অব 2018-19

617 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা- 

জক্ষির উক্ষিন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

618 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মহাছন 

ক্ষিয়াজী, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

619 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্বাস উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাহােদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

620 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

মহাছন ক্ষিয়াজী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.88 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

621 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুর আহািদ, ক্ষ তা- 

মহাছন ক্ষিয়াজী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.85 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

622 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জক্ষহর আহািদ, ক্ষ তা- 

মৃত আেী আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

623 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ক্ষরক্ষজয়া মবগি, স্বািী- 

কক্ষবর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

624 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জাকাক্ষরয়া মবগি, স্বািী- 

আব্দুে কালদর, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

625 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নক্ষজর মহাছন, ক্ষ তা- 

আব্দু মহাছন ক্ষিয়াজী, সাং-

 মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.78 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

626 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ইিান আেী, ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিয়া, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

627 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কক্ষবর আহািদ, ক্ষ তা- 

মিা: ইয়াকুব, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.45 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

628 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.65 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

629 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জাক্ষকর মহাছন, ক্ষ তা- 

মৃত এজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

630 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে মহাছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

631 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস মছাবহান, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

632 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মহাছন আহািদ, ক্ষ তা- 

মৃত মসােতান আহািদ, 

সাং- মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

633 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং োয়ো মবগি, স্বািী- 

আবুে মহাছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

634 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ইউছু  আেী, ক্ষ তা- শক্ষি 

উল্লাহ্, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

635 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস ছাোি, ক্ষ তা- 

হাজী নুরুে ইসোি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

636 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িলনাক্ষিয়া, ক্ষ তা- হাজী 

নুরুে ইসোি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

637 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িলয়জ আহািদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.69 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

638 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

আব্দু মিানাি হাজী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

639 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিলহর আেী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

640 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাবারক মহাছন, ক্ষ তা- 

রক্ষিক আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

641 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িলনায়ার মহালছন, ক্ষ তা- 

মৃত িীর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

642 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত 

িীর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

643 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কক্ষবর আহািদ, ক্ষ তা- 

জক্ষেে আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

644 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িীর আহালেদ, ক্ষ তা- 

মৃত মিাজালহর আেী, সাং-

 দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং-

0২/মধায়া ০১/ক্ষডক্ষব 

অব 2020-21

645 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িলয়জ আহািদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

646 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মবোে মহালসন, ক্ষ তা- 

িীর আহােদ, সাং- 

দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.95 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

02/মধায়া 01/ক্ষডক্ষব 

অব 2020-21

647 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিলহর আেী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

648 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাবারক মহালছন, ক্ষ তা- 

রক্ষিক আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

649 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা- 

ক্ষির আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.55 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

650 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত 

িীর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

651 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কক্ষবর আহািদ, ক্ষ তা- 

জাক্ষিে আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

652 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কাক্ষদর মহালছন, ক্ষ তা- 

মৃত জক্ষির উক্ষিন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার

0.85 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং-

06/মধায়া ০২/ক্ষডক্ষব 

অব 2020-21

653 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুর রক্ষহি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.35 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

654 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবু সছয়দ,  ক্ষ তা- মৃত 

আবু সািা, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

655 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

656 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জাক্ষকর উল্লাহ, ক্ষ তা- 

হাজী নুরুে ইসোি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

ক্ষ ওআর িািো নং- 

0১/মধায়া 0১/ক্ষডক্ষব অব 

2013-14 ও ক্ষ ওআর 

িািো নং- 02/মধায়া 

02/ক্ষডক্ষব অব 2013-

14 ও

657 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মসক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

হাজী নুরুে ইসোি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.65 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

ক্ষ ওআর িািো নং- 

0১/মধায়া 0১/ক্ষডক্ষব অব 

2013-14

658 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

হাজী নুরুে ইসোি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.55 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

ক্ষ ওআর িািো নং- 

0১/মধায়া 0১/ক্ষডক্ষব অব 

2013-14

659 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাস্তিা খাতুন, স্বািী- 

হাজী নুরুে ইসোি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

02/মধায়া 02/ক্ষডক্ষব 

অব 2013-14
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

660 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িলনায়ারা মবগি, স্বািী- 

কক্ষেমুল্লাহ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

02/মধায়া 02/ক্ষডক্ষব 

অব 2013-14

661 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ উল্লাহ্, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহাছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.55 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

662 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: শক্ষি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত আবু শািা, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

663 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

িীর মহালছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

664 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

665 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মিা: 

শক্ষি, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.45 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

666 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ আেি, ক্ষ তা- 

নক্ষজর মহালছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

667 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

668 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

669 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে হক, ক্ষ তা- িীর 

কালসি, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

670 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষবব উল্লাহ্, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.35 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

671 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত আবু বক্কর, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

672 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

673 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মহাছাইন আহািদ, ক্ষ তা- 

মিলহর আেী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

674 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত হাক্ষবব উল্লাহ্, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.55 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

675 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দু কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষবব উল্লাহ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.55 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

676 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মসানা ক্ষিয়া, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

677 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

678 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সুরুত আেি, ক্ষ তা- মিা: 

কালু, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

679 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং উসািা, ক্ষ তা-বক্ষশর 

আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.35 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

680 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাস্তাক আহািদ, ক্ষ তা- 

বক্ষশর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.95 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

37/মধায়া 02/ক্ষডক্ষব 

অব 2012-13

681 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং বক্ষশর আহালেদ, ক্ষ তা- 

মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

1.05 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

37/মধায়া 02/ক্ষডক্ষব 

অব 2012-13

682 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুর আহািদ, ক্ষ তা- হাজী 

কাক্ষদর মহাছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

683 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

কালসি আেী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.45 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

684 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ম ঠান আেী, ক্ষ তা- মৃত 

জাক্ষগর মহাছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

685 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং উক্ষজর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

686 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং হাক্ষবব উল্লাহ্, ক্ষ তা- উির 

আেী, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

687 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস ছাোি, ক্ষ তা- মৃত 

মসােতান আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

688 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ক্ষির আহািদ, ক্ষ তা- 

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

689 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মিা: 

বকসু, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

690 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ম ঠান, ক্ষ তা- মৃত ক্ষির 

কাক্ষসি, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

691 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নাক্ষজর মহাছন, ক্ষ তা- 

মিা: ক্ষিয়া, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.55 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

692 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আিান উল্লাহ্, ক্ষ তা- মৃত 

মূসা আেী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

693 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

িীর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

694 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং উসিান, ক্ষ তা- কাক্ষদর 

মহাছন, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

695 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কক্ষেি উল্লাহ্, ক্ষ তা- মৃত 

ম ঠান আেী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

696 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জালগর উল্লাহ্, ক্ষ তা- 

হাজী নুর সাোি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

697 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দুে কক্ষরি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

698 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ক্ষছক্ষিক আহািদ, ক্ষ তা- 

হাজী আব্দুল্লাহ্, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

699 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

নুরুে আেি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

700 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং রাক্ষবয়া খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষকর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.55 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

701 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে গক্ষণ, ক্ষ তা- 

িলখলেছ্জ্জািান, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

702 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.58 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

703 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

মিাোঃ নুরুে আেি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

1.85 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

704 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

জাক্ষগর মহালসন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

1.90 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

705 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আহেদ কক্ষবর, ক্ষ তা- 

মিাোঃ নুরুে আেি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

2.20 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

53/মধায়া 23/ক্ষডক্ষব 

অব 2013-14

706 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে খালয়র, সাং- 

থাইংগাকাো, রামু, 

কক্সবাজার।

0.35 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

707 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- নুর 

আেি, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

2.15 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

708 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মহাছন আহািদ, ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

709 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিা: আেি, ক্ষ তা- অক্ষে 

আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

710 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস ছাোি, ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

711 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ইউছু  আেী, ক্ষ তা- শক্ষি 

উল্লাহ, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

712 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং রক্ষহি উল্লাহ্, ক্ষ তা- শক্ষি 

উল্লাহ্, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

713 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে গক্ষণ, ক্ষ তা- মিা: 

খক্ষেে, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

714 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মহাছাইন আহািদ, ক্ষ তা- 

মসােতান আহািদ , সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

715 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কক্ষবর আহািদ, ক্ষ তা- 

মৃত এজাহার নবী, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

716 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.45 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

717 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ইিান আেী, ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিয়া, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

718 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সসয়দ মহাছন, ক্ষ তা- 

কাক্ষদর মহাছন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

719 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

িীর আহািদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

720 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িাহমুদুে হক, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

721 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে জাব্বার, ক্ষ তা- 

মৃত িীর আহিদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.45 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

722 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নাক্ষজর মহাছাইন, ক্ষ তা- 

মৃত মহাছন আেী ক্ষিয়জী, 

সাং- মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

723 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং রক্ষিক আেি, ক্ষ তা- 

নাক্ষজর মহাছাইন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

724 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

ইব্রাক্ষহি, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

725 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাহােদ মহাছন, ক্ষ তা- 

অক্ষে আহিদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

726 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ছক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

ইছহাক আহিদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

727 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে কাক্ষদর, ক্ষ তা- 

মৃত জক্ষির উক্ষিন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.95 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

31/মধায়া ০৪/ক্ষডক্ষব 

অব 2010-11

728 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

আব্দুে কালদর, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.95 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

31/মধায়া ০৪/ক্ষডক্ষব 

অব 2010-11

729 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.45 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

730 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ইসিাঈে, ক্ষ তা- হাক্ষবব 

উল্লাহ, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

731 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

732 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

মহাছন আেি ক্ষিয়াজী, 

সাং- মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

733 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্বাস উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাোঃ কালশি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.55 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

734 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে আহিদ, ক্ষ তা- 

মহাছন আেি ক্ষিয়াজী, 

সাং- মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

735 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আক্কাস আেী, ক্ষ তা- 

মিাোঃ কালশি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

736 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আেী আহােদ, ক্ষ তা- 

আক্কাস ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

15/মধায়া ০৮/ক্ষডক্ষব 

অব 2013-14

737 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাোঃ সছয়দ কাক্ষশি, 

ক্ষ তা- মৃত কাক্ষদর 

মহালসন, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

738 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

কাক্ষদর মহালসন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

739 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নু  ুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

মৃত কাক্ষদর মহালসন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

740 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সসয়দ আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

কাক্ষদর মহালসন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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দাগ
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খক্ষতয়ান
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ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

741 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং তালয়ি, ক্ষ তা- মৃত 

কাক্ষদর মহালসন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

742 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জাির আেি, ক্ষ তা- 

কাক্ষদর মহালসন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

743 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- িলয়জ 

আহিদ, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

744 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ নুর, ক্ষ তা- িলয়জ 

আহিদ, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.43 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

745 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেি, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

746 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুর আেি (নুরু), ক্ষ তা- 

আব্দুে কক্ষরি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.35 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

747 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সাগর আেী মহডম্যান, 

ক্ষ তা- মৃত ছাক্ষছ ক্ষিয়া, 

সাং- মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.25 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

748 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং অক্ষে উল্লাহ, ক্ষ তা- মিাছা 

আেী, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

749 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

অক্ষে আহিদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

750 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাবারক শরীি, ক্ষ তা- 

আব্দুে কালদর, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

751 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

জাক্ষহর আহিদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

752 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ মহাছাইন, ক্ষ তা- 

জক্ষহর আহিদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

753 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আেী আহিদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

754 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং রুরুে আেি, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

755 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

756 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং বদু আেি, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.85 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

31/মধায়া ০৪/ক্ষডক্ষব 

অব 2010-11

757 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

758 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং অক্ষে উল্লাহ, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

759 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে কক্ষরব, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

760 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবু কাোি, ক্ষ তা- 

বক্ষদউে আেি, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

761 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শক্ষিউে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মৃত ইক্ষেয়াছ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

762 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

ইক্ষেয়াছ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

763 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- 

মৃত ইক্ষেয়াছ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

764 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং শািশু, ক্ষ তা- মৃত 

ইক্ষেয়াছ, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

765 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে হক, ক্ষ তা- 

জাক্ষকর মহালসন, সাং- 

মথায়াইংগাকাো, রামু, 

কক্সবাজার।

1.15 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

09/মধায়া 0২/ক্ষডক্ষব 

অব 2015-16

766 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাহােদ সতয়ব, ক্ষ তা- 

মৃত এরশাদ উল্লাহ, সাং- 

মথায়াইংগাকাো, রামু, 

কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

09/মধায়া 0২/ক্ষডক্ষব 

অব 2015-16

767 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে হক, ক্ষ তা- আব্দুস 

ছাোি, সাং- মেঁচারদ্বী , 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

768 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মহাছন আহিদ, ক্ষ তা- 

আনর আক্ষজি, সাং- 

দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

769 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আেী আহালেদ, ক্ষ তা- 

আিীর মহালসন, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.95 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

03/মধায়া ০১/ক্ষডক্ষব 

অব 2015-16

770 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাহােদ আয়াছ, ক্ষ তা- 

আেী আহালেদ, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

03/মধায়া ০১/ক্ষডক্ষব 

অব 2015-16

771 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং হাক্ষছনা আক্তার, ক্ষ তা- 

আেী আহালেদ, সাং- 

মগায়াক্ষেয়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

03/মধায়া ০১/ক্ষডক্ষব 

অব 2015-16

772 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

হাজী কাক্ষদর মহালসন, 

সাং- মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.28 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

773 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

মিাোঃ আবুে  মহালসন, 

সাং- মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

774 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

জাক্ষগর মহালসন, সাং- 

মেঁচারদ্বী , রামু, 

কক্সবাজার।

1.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

53/মধায়া 23/ক্ষডক্ষব 

অব 2013-14 ও 

ক্ষ ওআর িািো নং- 

27/মধায়া 14/ক্ষডক্ষব 

অব 2013-14

775 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ওক্ষজর আেী, ক্ষ তা- 

আব্দুে কালদর, সাং- 

দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

776 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহাছাইন, সাং- 

দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

777 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, সাং- 

দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.45 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

778 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহাছন, সাং- 

দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

779 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং সছয়দ মহাছাইন, ক্ষ তা- 

মৃত িক্ষকর আহিদ, সাং- 

দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

780 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- দক্ষিণ 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

781 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ছালে আহিদ, ক্ষ তা- 

হাক্ষবব উল্লাহ, সাং- দক্ষিণ 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

782 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং খাইরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত মসােতান আহালেদ, 

সাং- মসানার াড়া, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

12/মধায়া ০6/ক্ষডক্ষব 

অব 2013-14

783 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষির উক্ষিন, সাং- 

মসানার াড়া, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

12/মধায়া ০6/ক্ষডক্ষব 

অব 2013-14



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

784 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িজে আহিদ, ক্ষ তা- 

হাক্ষবব উল্লাহ, সাং- দক্ষিণ 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.45 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

15/মধায়া ০8/ক্ষডক্ষব 

অব 2013-14

785 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িজে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

হাক্ষবব উল্লল্লহা, সাং- দক্ষিণ 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.30 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

786 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

হাক্ষবব উল্লাহ, সাং- দক্ষিণ 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

787 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে আেী, ক্ষ তা- 

আব্দুর রক্ষশদ, সাং- 

দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.35 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

788 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ছক্ষেি উল্লাহ ছালু, ক্ষ তা- 

মিাহােদ শক্ষি, সাং- 

দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.45 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

789 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং হাক্ষবব উল্লাহ, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

790 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

হাক্ষবব উল্লাহ, সাং- পুব ব 

মগায়াক্ষেয়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.85 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

30/মধায়া ০৩/ক্ষডক্ষব 

অব 2010-11

791 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে মিানাি, ক্ষ তা- 

আব্দুর রক্ষহি, সাং- পুব ব 

মগায়াক্ষেয়া ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.65 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

30/মধায়া ০৩/ক্ষডক্ষব 

অব 2010-11



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

792 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং নুরুে বশর, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- দক্ষিণ 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

793 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত ইকবাে আহিদ, সাং-

 দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

794 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং তালহরা মবগি, স্বািী- 

ছক্ষব্বর আহিদ, সাং- 

দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী ক্ষ ওআর িািো নং- 

09/মধায়া 0২/ক্ষডক্ষব 

অব 2015-16

795 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাোঃ মিরলদৌস, ক্ষ তা- 

নুরুে আেি, সাং- দক্ষিণ 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

796 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং রক্ষশদা মবগি, স্বািী- 

ছুরােী, সাং- দক্ষিণ 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

797 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে নবী, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি মহাছাইন, সাং- 

দক্ষিণ মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

798 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু, সাং- দক্ষিণ 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

799 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মসক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউে আেি, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

800 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাোঃ হাক্ষনি, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.50 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

801 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

বাচা ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

802 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং  নুরু ড্রাইিার, ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

803 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ঠান্ডা ক্ষিয়া,  ক্ষ তা- 

আব্দুস ছাোি, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.80 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

804 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং জয়নাে, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু, সাং-  ক্ষিি 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.20 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

805 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িনজুর আেি, ক্ষ তা- 

আব্দুর রক্ষহি, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.60 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

806 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ বাচা ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

807 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহাছাইন, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.70 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

808 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং ক্ষসরাজুল্লাহ, ক্ষ তা-মৃত 

আক্ষির মহাছন, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.75 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

809 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং আবু বকর,  ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেী, সাং-  ক্ষিি 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.33 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

810 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

রক্ষিক আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি মগায়াক্ষেয়া  ােং, 

রামু, কক্সবাজার।

0.45 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

811 কক্সবাজার রামু মধায়া ােং মধায়া ােং িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-  ক্ষিি 

মগায়াক্ষেয়া  ােং, রামু, 

কক্সবাজার।

0.40 জঙ্গে 

মগায়াক্ষেয়া  ােং

19 19 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

রাজারকূে মরঞ্জ

812 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নাি- বজে আহাং, ক্ষ তা- 

ওবাইদুে হাক্ষকি , 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.30 রাজারকুে - - 8364 - 7594 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

813 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নাি- মিাোঃ জুেহাস , ক্ষ তা- 

মৃত মগাোি মচাবাহান, সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.30 রাজারকুে - - 8364 - 7594 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

814 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নাি-  মোকিান ক্ষিয়া,ক্ষ তা-

 মৃ মবোে আহােদ, সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.30 রাজারকুে - - 8364 - 7594 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

815 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নাি- মিাোঃ মতৌক্ষিক ,ক্ষ তা- 

মৃ মবোে আহােদ, সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.30 রাজারকুে - - 8364 - 7594 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

816 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নাি- মিাোঃ 

িক্ষনরুজ্জািান,ক্ষ তা- মৃ 

িজে আহাং, সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.30 রাজারকুে - - 8364 - 7594 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

817 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নাি- আক্ষে মহালসন,ক্ষ তা- 

মৃ িজে আহাং, সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.30 রাজারকুে - - 8364 - 7594 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

818 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নাি- আব্দুস ছাোি,ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.30 রাজারকুে - - 8364 - 7594 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

819 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নাি- মিাোঃ ইব্রাক্ষহি ,ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির ,সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.30 রাজারকুে - - 8364 - 7594 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

820 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নাি- আোঃ রক্ষহি, ক্ষ তা-মৃ 

গুরা ক্ষিয়া, সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.30 রাজারকুে - - 8364 - 7594 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

821 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ আোঃ খালেক ক্ষ তা- 

পুরক আহলেদ সাং- 

চক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

822 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ ছক্ষেি উল্লাহ ক্ষ তা- 

িাহমুদুে হক  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

823 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ ইসহাক ক্ষ তা- আসত 

আেী  সাং- মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

824 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আোঃ কালদর ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেি  সাং- মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

825 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ জক্ষেে কালদও, ক্ষ তা- 

ইসহাক,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

826 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আক্ষির মহালসন ক্ষ তা- মৃত 

বাছা ক্ষিয়া,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

827 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আবুে কাোি, ক্ষ তা- আেী 

আহেদ,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

828 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মদলোয়ারা মবগি, স্বািী 

আবুে বাসার,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

829 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ নূরুে হক ক্ষ তা- বজে 

আহেদ  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

830 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ আেি ক্ষ তা- সিশু 

আেি  সাং- মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

831 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ হারূন ক্ষ তা-পুরুক 

আহেদ সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

832 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ আক্ষিন ক্ষ তা- ওো 

ক্ষিয়া  সাং- মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

833 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা- আোঃ 

শুক্কুর  সাং- মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

834 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ ইিসুি ক্ষ তা- িকতুে 

মহালসন,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

835 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে সসয়দ মহাসন ক্ষ তা- আোঃ 

আকবর,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

836 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আোঃ শুক্কুর ক্ষ তা- বাহার 

উল্লাহ,  সাং- মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

837 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে বাহার উল্লাহ, ক্ষ তা,মুকতুে 

মহাসন,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

838 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ মিাজালেে ক্ষ তা- 

মিাজাির,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

839 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নূরূে আক্ষিন ক্ষ তা- 

মিাজাির ক্ষিয়া,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

840 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আবুে মহালসন ক্ষ তা- 

মিাজাির,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

841 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে বাবুে মহালসন ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

842 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে হাক্ষিদুে হক ক্ষ তা- আিান 

উল্লাহ,  সাং- মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

843 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাস্তাক আহেদ ক্ষ তা- 

মগাোি কক্ষবর,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

844 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আবুে মহালসন ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

845 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাতাহার ক্ষিয়া ক্ষ তা- আোঃ 

রক্ষহি,  সাং- মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

846 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ ক্ষসরাজুে হক ক্ষ তা- 

মোকিান,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2  াকা বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

847 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ ওসিান ক্ষ তা- মবোে 

আহেদ  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

848 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে কােীি ক্ষ তা- মিাোঃ তক্ষহদ,  

সাং- মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

849 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মতাক্ষহর ক্ষ তা- মৃত মবোে 

আহলিদ,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

850 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ ক্ষিজান ক্ষ তা- তক্ষহর,  

সাং- মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

851 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ িক্ষিজ ক্ষ তা- নূর 

আহেদ, সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

852 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিরলদৌস ক্ষ তা িজে 

আহেদ,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

853 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে িক্ষনরুজ্জািান ক্ষ তা- িজে 

আহেদ,  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

854 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নূরুে ইসোি ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ গক্ষন  সাং- 

মচৌক্ষকদার াড়া।

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

855 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে ক্ষনজাি উক্ষিন ক্ষ তা- 

এরশাদুে হক, সাং - 

 াহাড়তেী

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

856 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মুনছুর ক্ষ তা- মিাোঃ 

আলনায়ার সাং -  াহাড়তেী

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

857 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে কক্ষেি উল্লাহ ক্ষ তা -

নজুক্ষিয়া, সাং -  াহাড়তেী

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

858 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আব্দুে িালেক ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ নূর, সাং -  াহাড়তেী

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

859 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে জুেহাস ক্ষ তা- মগাোি 

মসাবহান, সাং -  াহাড়তেী

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

860 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ ইক্ষেয়াছ ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ জক্ষেে সাং - 

 াহাড়তেী

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

861 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে শাহআেি ক্ষ তা- জাির, 

সাং -  াহাড়তেী

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

862 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাস্তাক ক্ষ তা- আোঃ শুক্কুর 

সাং -  াহাড়তেী

0.20 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

863 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আব্দুে িান্নান ক্ষ তা- িত 

আক্ষজজুর রহিান,  সাং - 

 াহাড়তেী

0.20 রাজারকুে - - 183 - 1328 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

864 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে ক্ষর ন বড়–য়া সাং- 

নয়া াড়া, রামু, কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8393 - 7668 2  াকা ঘর (২টি ফ্লাে)

865 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে ক্ষিজান আেী সাং 

নয়া াড়া,রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিন মসড ঘর ৪টি

866 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে সবুজ বড়–য়া সাং 

নয়া াড়া,রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8393 - 7668 2  াকা ঘর (ফ্লাে ৪টি)

867 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ শাাহ আেি  সাং 

নয়া াড়া, রামু,কক্সবাজার।

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2  াকা ঘর ( ফ্লাে ১টি)

868 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ জক্ষসি ক্ষ ং- মৃতোঃ আোঃ 

সািাদ   সাং নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার।

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2  াকা ঘর ( ফ্লাে ১টি)

869 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে  সসক্ষনক সসয়কত আেী  সাং-

 নয়া াড়া ,রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2  াকা ঘর ( ফ্লাে ১টি)
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

870 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে  সসক্ষনক আজগর  আেী  

সাং- নয়া াড়া 

,রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2  াকা ঘর ( ফ্লাে ১টি)

871 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে  সসক্ষনক জাোে উক্ষিন ক্ষ ং- 

মৃতোঃ গুড়া ক্ষিয়া সাং- 

নয়া াড়া, রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2  াকা ঘর ( ফ্লাে ১টি)

872 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে ক্ষবক্ষজক্ষব মিাোঃ অধোঃ রক্ষহি  

সাং নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2  াকা ঘর ( ফ্লাে ১টি)

873 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে  মিাোঃ রক্ষিকুে আেি ক্ষ ং- 

মৃতোঃ জাির আেি সাং 

নয়া াড়া, রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2  াকা ঘর ( ফ্লাে ২টি)

874 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোোঃ িালতিা মবগি, 

স্বািীোঃ মৃত আবুে মহালসন,  

সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2  াকা ঘর ( ফ্লাে ১টি)

875 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ নুরুে হক, ক্ষ ংÑ 

আব্দুে হক,  সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড  াকা ঘর

876 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে প্রবাসী মিাোঃ মিািীন , ক্ষ ং- 

সুরুত আেি,  সাং- 

নয়া াড়া, রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড  াকা ঘর

877 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ ক্ষরয়াজুে আেি, ক্ষ ং- 

আব্দুে িক্ষজদ  সাং- 

নয়া াড়া, রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড  াকা ঘর

878 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ মিাস্ত্ক, ক্ষ ং- ------  

সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড  াকা ঘর

879 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ মহাছন, ক্ষ ং- নুরুে 

আহেদ  সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 িাটির ঘর
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

880 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে  রিীন আকতার , স্বািী 

হালিজ সুেতান  সাং- 

নয়া াড়া, রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড  াকা ঘর

881 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আবুে মহালসন, ক্ষ ং- 

িক্ষনরুজ্জািান  সাং- 

নয়া াড়া, রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড  াকা ঘর

882 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ নাক্ষসর ক্ষ ং আব্দুে 

সুক্কুর  সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড  াকা ঘর

883 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আলিনা মবগি, স্বািী মিাোঃ 

আেী  সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড ঘর

884 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে গুেবাহার, স্বািী- সিছু 

আেি  সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিন মসড ঘর

885 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে ক্ষির কালশি, ক্ষ ং- িক্ষনর 

উিীন  সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড ঘর

886 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে হাক্ষবে উক্ষিস ক্ষ তা- আবু 

বক্কর সাং  াহাড়তেী, রামু, 

কক্সবাজার

0.35 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 টিনলসড ঘর

887 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ িক্ষিজ ক্ষ তা- মৃত 

বান্ড ক্ষিয়া, সাং  াহাড়তেী, 

রামু, কক্সবাজার

0.40 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 টিনলসড ঘর

888 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ জয়নার ক্ষ তা- মৃত 

বান্ড ক্ষিয়া সাং  াহাড়তেী, 

রামু, কক্সবাজার

0.65 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 টিনলসড ঘর

889 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আোঃ কক্ষরি ক্ষ তা- মিাোঃ 

মিাজাহার, সাং  াহাড়তেী, 

রামু, কক্সবাজার

0.35 রাজারকুে - - 8363 - 7001 2 টিনলসড ঘর
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

890 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে জহুর আেি ক্ষ ং- িজে 

কক্ষরি, সাং  াহাড়তেী, 

রামু, কক্সবাজার

0.54 রাজারকুে - - 8391 - 1327 2 টিনলসড ঘর

891 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাোঃ সুেতান ক্ষ ং- কাক্ষদর 

মহাসন, সাং  াহাড়তেী, 

রামু, কক্সবাজার

0.50 রাজারকুে - - 8391 - 1327 2 টিনলসড ঘর

892 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নুর আেি ক্ষ ং- িজে 

কক্ষরি, সাং  াহাড়তেী, 

রামু, কক্সবাজার

0.35 রাজারকুে - - 8391 - 1327 2 টিনলসড ঘর

893 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে সসয়দ মহালসন ক্ষ ং- কক্ষেি 

উক্ষিন, সাং  াহাড়তেী, 

রামু, কক্সবাজার

0.46 রাজারকুে - - 183 - 1328 2 টিনলসড ঘর

894 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে মিাস্তাক ক্ষ ং- বজে উক্ষিন, 

সাং  াহাড়তেী, রামু, 

কক্সবাজার

0.40 রাজারকুে - - 183 - 1328 2 টিনলসড ঘর

895 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে িয়জ আহেদ ক্ষ ঙ- মৃত 

আোঃ কালদর, সাং 

 াহাড়তেী, রামু, কক্সবাজার

0.55 রাজারকুে - - 8391 - 1332 2 টিনলসড ঘর

896 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আব্দুে কালদর ক্ষ ং- 

আক্ষজজুর হক, সাং 

 াহাড়তেী, রামু, কক্সবাজার

0.45 রাজারকুে - - 8391 - 1332 2 টিনলসড ঘর

897 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে রুিা দাস স্বািী- অজ্ঞাত  

সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিন মসড

898 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে ক্ষিনু  ু আক্তর, স্বািী- অজ্ঞাত 

সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিন মসড

899 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে সুেতান, ক্ষ তা- অজ্ঞাত,  

সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিন মসড

900 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে এনামুে হক, ক্ষ তা - মৃত 

ইউছুি আেী  সাং- 

নয়া াড়া, রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 িাটির ঘর
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

901 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে জান্নাতুে মিরলদৌস নায়ীি, 

স্বাÑক্ষির আহেদ  সাং- 

নয়া াড়া, রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড ঘর

902 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে রক্ষহিা আক্তার স্বা- নুরুে 

হক  সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড

903 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে িলনায়ারা, স্বা- মিাহেদ নূর 

 সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড

904 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে নাজিা স্বািী-  ইব্রাহীি  

সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিন মসড

905 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে জয়নাব মবগি, স্বা- আবুে 

কালশি  সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 িাটির ঘর

906 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে খুরক্ষশদা মবগি স্বা- কক্ষেি 

উল্লাহ  সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড

907 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে িক্ষনর আহেদ, ক্ষ তা- 

ক্ষসিীক আহেদ  সাং- 

নয়া াড়া, রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8371 - 7669 2 টিনলসড

908 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে কািাে ক্ষ তা- সাহলব ক্ষিয়া  

সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8382 - 8901 2 টিনলসড  াকা ঘর

909 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আবু তালহর, ক্ষ তা- অজ্ঞাত  

সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8382 - 8901 2 টিনলসড  াকা ঘর

910 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আবুে বাসার , ক্ষ - 

জাকাক্ষরয়া  সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8383 - 9247 2 টিনলসড  াকা ঘর
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

911 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আয়শা  ারিীন স্বািী নুরুে 

আিীন  সাং- নয়া াড়া, 

রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8383 - 9247 2 টিনলসড  াকা ঘর

912 কক্সবাজার রামু রাজারকূে রাজারকুে আব্দুে হক ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ আেী,  সাং- 

নয়া াড়া, রামু,কক্সবাজার

0.20 রাজারকুে - - 8383 - 9247 2 টিনলসড  াকা ঘর

913 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুস সাোি ক্ষ তা: মৃত: 

িক্ষকর আহােদ, সাং- 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

914 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আক্তার ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত 

চানা ক্ষিয়া, সাং- 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

915 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষবর আহােদ, সাং- 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.50 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

916 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মছলনায়ারা মবগি, স্বািী: 

মিাহােদ আবু, সাং- 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.69 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

917 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে হালিজদ, ক্ষ তা: 

আিীর মহালসন (োে সবদ্য) 

সাংÑ মথায়াইঙ্গাকাো 

হাক্ষতরলেবা।,

0.78 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

918 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নূর ইসোি,ক্ষ তা: খক্ষেলুর 

রহিান। সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।,

0.75 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

919 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মরনুয়ারা মবগি, ক্ষ তা: 

সতয়ব আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।,

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

920 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্বাস উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

জক্ষহর আহােদ,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।,

0.69 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

921 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িালতিা মবগি, স্বািী: আব্দু 

শুক্কুর, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।,

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

922 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দু শুক্কুর,ক্ষ তা: মৃত: গুড়া 

ক্ষিয়া, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।,

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

923 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা: জাির 

আহােদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।,

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

924 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা: জাির 

আহােদ,সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো , হাক্ষতর 

মেবা।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

925 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ওয়াক্ষসি আহােদ,ক্ষ তা: 

জাির আহােদ,সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো , হাক্ষতর 

মেবা।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

926 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা: 

জাির আেি, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।,

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

ক্ষ ওআর িািো নং 

২২/রাকু অব ২০১৩-১৪ 

ক্ষরোঃ।

927 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ক্ষসরাজ িক্ষকর, ক্ষ তা: আেী 

আহােদ (দশ আেী), 

সাংÑ মথায়াইঙ্গাকাো 

হাক্ষতরলেবা।,

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

928 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ আেি, ক্ষ তা: আেী 

আহােদ(দশ আেী), সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।,

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

929 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ইক্ষিস ক্ষিয়া, ক্ষ তা: আব্দুর 

রক্ষহি,সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।,

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

930 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে গফুর, ক্ষ তা: আেী 

আহােদ (দশ আেী), 

সাংÑ মথায়াইঙ্গাকাো 

হাক্ষতরলেবা।,

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

ক্ষ ওআর িািো নং 

০৮/রাকু অব ২০১৩-১৪ 

ক্ষরোঃ।
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ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

931 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ রুলবে, ক্ষ তা: 

আব্দুে গফুর,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।,

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

932 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিা: ইউছুি আেী, ক্ষ তা: 

আেী আহােদ (দশ আেী), 

সাংÑ মথায়াইঙ্গাকাো 

হাক্ষতরলেবা।,

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

933 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে হক, ক্ষ তা: আেী 

আহােদ (দশ আেী), 

সাংÑ মথায়াইঙ্গাকাো 

হাক্ষতরলেবা।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

934 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাস্তাক আহােদ, ক্ষ তা: 

মৃত শাহ আেি, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

935 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিরলদৌক্ষস মবগি, স্বািী: 

বাদশাহ্ ক্ষিয়া, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

936 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা: আেী 

আহােদ (দশ আেী), 

সাংÑ মথায়াইঙ্গাকাো 

হাক্ষতরলেবা।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

937 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাজাফ্ির আেি, ক্ষ তা: 

আেী আহােদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

938 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ইক্ষিস আেী, ক্ষ তা- রক্ষহি, 

সাংÑ মথায়াইঙ্গাকাো , 

হাক্ষতরলেবা

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

939 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু রক্ষশদ আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে কারী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

940 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আক্ষজজুে  হক, ক্ষ তা: মৃত 

আক্ষে আহােদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

941 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মুক্তার আহােদ, ক্ষ তা: 

আব্দুে বারী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

942 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িীর আহােদ, ক্ষ তা: আব্দুে 

বারী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

943 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নূর মিাহােদ, (ভুট্টু), ক্ষ তা: 

আব্দুে বারী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

944 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জসীি উিীন, ক্ষ তা: বাদশা 

ক্ষিয়া, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

945 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা: মগাোি 

আহােদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

946 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা:আসাদ 

আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

947 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে কাোি, ক্ষ তা: নুর 

আহােদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

948 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুস সাোি, ক্ষ তা: রক্ষশদ 

আহােদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

949 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে  গফুর, ক্ষ তা: মৃত 

বাচা ক্ষিয়া, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো হাক্ষতরলেবা।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

950 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর নাহার মবগি, 

স্বািী:রক্ষশদ আহােদ, 

সাংÑ মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

951 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জাির আেি, ক্ষ তা: রক্ষশদ 

আহােদ,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

952 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা: 

জাির আেি,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

953 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু হাসান আেী, ক্ষ তা: আব্দুস 

শুক্কুর,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

954 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত 

িজে কক্ষরি,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

955 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু রক্ষহি উল্লাহ্, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষেি উল্লাহ্,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

956 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু হাসান আেী, ক্ষ তা: আব্দুে 

শুক্কুর,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

957 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আলনায়ার ইসোি, ক্ষ তা: 

মৃত সসয়দ আেি,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

958 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিা: মহালসন, ক্ষ তা: আেী 

চাঁন (হযাডম্যান), সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

959 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিলহর আেী, ক্ষ তা: মৃত 

আক্ষজজুে হক,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

960 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ক্ষজয়াবুে মহালসন , ক্ষ তা: 

জাির আেি,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

961 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ইসহাক আহােদ, ক্ষ তা: 

আেী মহালসন,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

962 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ শক্ষহদুে ইসোি, 

ক্ষ তা: মৃত সসয়দুর রহিান, 

সাংÑ মথায়াইঙ্গাকাো , 

হাক্ষতরলেবা।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

963 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবু তালহর, ক্ষ তা: মৃত 

আেী আহােদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো , হাক্ষতরলেবা।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

964 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ কালশি, ক্ষ তা: 

আব্দুে কক্ষরি, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো , হাক্ষতরলেবা।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

965 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ সাবা, ক্ষ তা: নুরুে 

ইসোি, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো , হাক্ষতরলেবা।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

966 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শাহ আেি, ক্ষ তা: কাো 

ক্ষিয়া, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো , হাক্ষতরলেবা।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

967 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ হাক্ষবব উল্লাহ্, 

ক্ষ তা: নুরুে ইসোি, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো , হাক্ষতরলেবা।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

968 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা: 

শািসুে আেি, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

969 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ আেি, ক্ষ তা: 

মহালসন আহােদ, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

970 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা: 

িক্ষরদুে আেি, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

971 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে মহালসন, ক্ষ তা: 

আসিত আেী, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

972 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ আেি, ক্ষ তা: 

মহালসন আেী, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

973 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা: 

মৃত আেী মহালসন, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

974 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা: আেী 

ক্ষিয়া, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

975 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সাঈদ মহালসন,ক্ষ তা: 

আসিত আেী,  সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

976 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আসিত আেী, ক্ষ তা: মৃত 

মিাহােদ মহালসন, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

977 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ছক্ষেি উল্লাহ্, ক্ষ তা: আেী 

আকবর, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

978 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মরালকয়া খাতুন, স্বাশী: নুরুে 

আেি, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

979 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিা: এিদাদ আেী, ক্ষ তা: 

মৃত কাোক্ষিয়া, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

980 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে মহালসন, ক্ষ তা: জক্ষির 

উিীন, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

981 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা: 

জক্ষির উিীন, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

982 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে ইসোি, ক্ষ তা: জক্ষির 

উিীন, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.55 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

983 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুর রহিান, ক্ষ তা: জক্ষির 

উক্ষিীন, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

984 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু বক্ষশর আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

মিাহােদ  মহালসন, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

985 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আেী আকবর, ক্ষ তা: িজে 

আহেদ, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

986 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

মুজাক্ষহদ, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

987 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা: 

মহালসন আহােদ, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

988 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মহালসন আহােদ, ক্ষ তা: 

মৃত বশর আেী, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

989 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

সসয়দুর রহিান, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

990 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আেী ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত 

হাছন আেী, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

991 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মহালসন আহােদ, ক্ষ তা: 

মৃত কাক্ষছি আেী, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

992 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিা: ইউনুছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা: 

মৃত কাক্ষছি আেী, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

993 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে িালেক, ক্ষ তা: মৃত 

কাক্ষছি আেী, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

994 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আ: িালজদ, ক্ষ তা: মৃত 

কাক্ষছি আেী, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

995 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মতািালয়ে আহােদ, ক্ষ তা: 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

996 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

ওো ক্ষিয়া, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

997 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সালবর আহােদ, ক্ষ তা: 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

998 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শওকত আেী, ক্ষ তা: মৃত 

নুর আহিদ, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

999 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ইসহাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা: িক্ষনর 

আহােদ, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1000 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু এরশাদ উল্লাহ্, ক্ষ তা: কক্ষবর 

আহােদ, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1001 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু কািাে মহালসন, ক্ষ তা: 

আবুে হালশি, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1002 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আণু িক্ষকর, ক্ষ তা: মৃত 

বক্ষদউর রহিান, সাং পূব ব 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.40 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1003 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ জয়নাে আলবদীন, 

ক্ষ তা: আেী আকবর, সাং 

পূব ব দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, িগচর।

0.70 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 22 - 21 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1004 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে ইসোি মহোেী, 

ক্ষ তা: অজ্ঞাত, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1005 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শাহ আেি, ক্ষ তা: মৃত বশর 

আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1006 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে হালশি, ক্ষ তা: িীর 

মহালসন, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1007 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ আেি, ক্ষ তা: মৃত 

বাদশা ক্ষিয়া,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1008 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

শািসুউিীন আহােদ, 

সাংÑ মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1009 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা: মৃত 

মশর আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1010 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা:মৃত 

নক্ষজর মহালসন, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1011 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নূর মহালসন, ক্ষ তা: মৃত: 

নক্ষজর মহালসন, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

ক্ষ ওআর িািো নং 

৪৫/রাকু অব ২০১৪-১৫ 

ক্ষরোঃ।

1012 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মহালসন আহােদ, ক্ষ তা: 

মৃত নাক্ষজর মহালসন, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1013 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ছাক্ষব্বর আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

নাক্ষজর মহালসন, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

ক্ষ ওআর িািো নং 

৬৯/রাকু অব ২০০৯-১০ 

ক্ষরোঃ।

1014 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আেী ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা: মৃত অক্ষে 

আহােদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1015 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু বক্ষশর  আহােদ, ক্ষ তা: 

জাক্ষকর মহালসন, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

ক্ষ ওআর িািো নং 

৬৪/রাকু অব ২০০৯-১০ 

ক্ষরোঃ।

1016 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ছাক্ষব্বর আহােদ, ক্ষ তা: 

আেী ক্ষিক্ষস্ত্র, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1017 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ক্ষছক্ষিক অহােদদ, ক্ষ তা: 

আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1018 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সালবর আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

মসানােী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1019 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মহালসন আহােদ, ক্ষ তা: 

আব্দু শুক্কুর, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1020 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু রক্ষশদ আহােদ, ক্ষ তা: মিা: 

ইউনুছ আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

ক্ষ ওআর িািো নং 

৭৫/রাকু অব ২০১৫-১৬ 

ক্ষরোঃ।

1021 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিা: কাক্ষছি আেী, ক্ষ তা: 

মৃত সসয়দ আহােদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1022 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

ম োন আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1023 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু বাবুে ক্ষিক্ষস্ত্র, ক্ষ তা: মৃত: 

ইসহাক আহােদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1024 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িক্ষরয়ি খাতুন, স্বািী: আবুে 

কালশি, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1025 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িাহত মহালসন, ক্ষ তা: আব্দু 

শুক্কুর, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1026 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিা: মসক্ষেি, ক্ষ তা: 

মিাজাফ্ির মহালসন, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1027 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিা: আেী, ক্ষ তা: আবুে 

খালয়র, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1028 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ কািাে, ক্ষ তা: 

আব্দু নবী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1029 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ নুর, ক্ষ তা: আব্দুে 

 জক্ষেে, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1030 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু কািাে মহালসন, ক্ষ তা: আব্দু 

শুক্কুর, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

ক্ষ ওআর িািো নং 

৪৬/রাকু অব ২০0৯-১০ 

ক্ষরোঃ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1031 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ক্ষদেদার ক্ষিয়া, ক্ষ তা: 

ইউসুি আেী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1032 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ সালদক মহালসন, 

ক্ষ তা: মৃত আব্দু  শুক্কুর, 

সাংÑ পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1033 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা: 

মৃত মিাহােদ কালু, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1034 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

রহিান, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1035 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িলনায়ারা মবগি, স্বািী:মৃত 

আেী আহােদ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1036 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আেী আকবর, ক্ষ তা: 

মতারাব আেী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1037 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ আকবর, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষবর আহােদ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1038 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নূর ইসোি, ক্ষ তা: সসয়দ 

মহালসন, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1039 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মগাোি কালদর, ক্ষ তা: মৃত 

জাোে আহােদ, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1040 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আনসার ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত 

বাচা ক্ষিয়া, সাংÑ পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1041 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা: মৃত বাচা 

ক্ষিয়া, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান
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দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1042 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ  আেি, ক্ষ তা: 

মৃত ইসহাক আহােদ, 

সাংÑ পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1043 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাস্তাক আহেদ, ক্ষ তা: 

মৃত বাচা ক্ষিয়া, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1044 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে খালয়র, ক্ষ তা: মৃত 

ম োন আেী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1045 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শালকর আেী, ক্ষ তা: মৃত 

আক্ষজজুে হক, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

ক্ষ ওআর িািো নং 

১৯/রাকু অব ২০১৩-১৪ 

ক্ষরোঃ।

1046 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে িক্ষজদ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1047 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর ইসোি, ক্ষ তা: 

মিাহােদ আেী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1048 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে হালশি, ক্ষ তা:মৃত 

সসয়দ আহােদ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1049 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িাহমুদুে হক, ক্ষ তা: আব্দুর 

শুক্কুর, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1050 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আেী আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1051 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মদলোয়ারা মবগি, ক্ষ তা: 

মৃত আক্ষির মহালসন, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1052 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মবল্লাে িক্ষকর, ক্ষ তা: মৃত 

আেী আহােদ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1053 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মহোে, ক্ষ তা- মবল্লাে 

িক্ষকর, সাংÑ পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 860 - 945 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1054 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে জক্ষেে,ক্ষ তা মৃত 

জানু ক্ষিয়া, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1055 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ িারুক মহালসন, 

ক্ষ তা: হাক্ষকি আেী, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1056 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ রক্ষশদ, ক্ষ তা; মৃত 

হাক্ষকি আেী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1057 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ আেি, ক্ষ তা: মৃত 

বাচা ক্ষিয়া, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1058 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

মহালসন আেী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1059 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর আেি, ক্ষ তা: মৃত 

মহালসন আেী, সাংÑ পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1060 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আশরাি আেী, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে আক্ষজজ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1061 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু হাসান আেী, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে আক্ষজজ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1062 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িনছুর আেী,ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে আক্ষজজ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1063 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত 

রওশন আেী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1064 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িলনায়ারা মবগি, স্বািী: 

শািসু ক্ষিয়া, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1065 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ মহালসন (ভুট্টু), 

ক্ষ তা: মিাহােদ হাক্ষববুল্লাহ্, 

সাংÑ পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1066 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর মিাহােদ, ক্ষ তা: সসয়দ 

আহােদ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1067 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

মিাহােদ আেী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1068 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবু তালহর, ক্ষ তা: সসয়দ 

আহােদ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1069 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ক্ষসরাজুে ইসোি কালু, 

ক্ষ তা: মৃত আক্ষির মহালসন, 

সাংÑ পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1070 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নাক্ষছর আহােদ (বি বাইয়া), 

ক্ষ তা: অজ্ঞাত, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1071 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ আক্ষিন, ক্ষ তা: 

নাক্ষছর আহােদ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1072 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ কািাে, ক্ষ তা: 

সির মুল্লুক, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1073 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবছার উ্িীন, ক্ষ তা: 

অজ্ঞাত, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1074 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা: 

আেী মহালসন, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1075 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিা: আয়াত উল্লাহ্, ক্ষ তা: 

রক্ষিক উল্লাহ্, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1076 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ জাকাক্ষরয়া, ক্ষ তা: 

মিাহােদ ক্ষছক্ষিক, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1077 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শক্ষি উল্লাহ্, ক্ষ তা: রক্ষহি 

উল্লাহ্, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1078 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ক্ষসরাজ উল্লাহ্, ক্ষ তা: আব্দুে 

বারী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1079 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ ইউনুছ, ক্ষ তা: 

কালশি আেী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1080 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জাির আেি, ক্ষ তা: মৃত 

অক্ষছউর রহিান, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1081 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিলহর আেী, ক্ষ তা: মৃত 

মগাোি বারী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1082 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িাহমুদুে হক, ক্ষ তা; 

হাক্ষববুল্লাহ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

ক্ষ ওআর িািো নং 

২৫/রাকু অব ২০১৪-১৫ 

ক্ষরোঃ।

1083 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু হাক্ষববুল্লাহ্, ক্ষ তা; মৃত 

মিাহােদ আেী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1084 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িলনায়ারা মবগি, স্বািী: 

আব্দু শুক্কুর, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1085 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

অক্ষছউর রহিান, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1086 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর ইসোি কালু, ক্ষ তা: 

হাজী ক্ষছক্ষিক আহােদ, 

সাংÑ পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1087 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা: 

অজ্ঞাত, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1088 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নাক্ষছর উিীন, ক্ষ তা: 

অজ্ঞাত, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1089 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর ইসোি (পুক্ষতয়া), ক্ষ তা: 

মৃত: শািসু ক্ষিয়া, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1090 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা: মৃত 

শািসু ক্ষিয়া, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1091 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত 

শািসু ক্ষিয়া, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1092 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু বুছু ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত শািছু 

ক্ষিয়া, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1093 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে কাোি ক্ষিক্ষস্ত্র, ক্ষ তা; 

রক্ষিক উল্লল্লহা, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1094 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর আেি ,ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে কক্ষরি, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1095 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে কক্ষরি, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1096 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িীর আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে কক্ষরি, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1097 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর মিাহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুর রহিান ক্ষিক্ষস্ত্র, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1098 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মহালসন আহােদ, ক্ষ তা: 

মৃত আব্দুর রহিান ক্ষিক্ষস্ত্র, 

সাংÑ পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1099 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু রক্ষশদ আহােদ (মবো 

রক্ষশদ), ক্ষ তা: মৃত বাচা 

ক্ষিয়া, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1100 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ নুর, ক্ষ তা: রক্ষশদ 

আহােদ (মবো রক্ষশদ), 

সাংÑ পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1101 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা: রক্ষশদ 

আহেদ (মবো রক্ষশদ), 

সাংÑ পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1102 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জািাে  উিীন, ক্ষ তা: নুর 

মিাহােদ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1103 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু বক্ষদ আেি, ক্ষ তা: শক্ষিক 

ক্ষিয়া, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1104 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মহালসন আেী, ক্ষ তা: মৃত 

এরশাদ আেী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1105 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ আব্দুল্লাহ্ 

(বি বাইয়া), ক্ষ ত: রহিত 

উল্লাহ্, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1106 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শাহ আেি, ক্ষ তা: মৃত 

হাক্ষববুর রহিান, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1107 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শক্ষি আেি, ক্ষ তা: মৃত 

আশরাি আেী, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1108 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জাহাঙ্গীর আেি,  ক্ষ তা: 

জাক্ষকর আহােদ, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1109 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জাক্ষকর আহােদ, ক্ষ তা:  

মৃত বাচা ক্ষিয়া, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1110 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর আেি, ক্ষ তা: মৃত 

মোকিান মহালসন, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1111 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আেী মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

মোকিান মহালসন, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1112 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা:মৃত 

মোকিান মহালসন, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1113 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শাহ্ আেি, ক্ষ তা: মৃত 

মোকিান মহালসন, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1114 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শাহ্ আেি, ক্ষ তা: রক্ষশদ 

আহােদ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1115 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে হক, ক্ষ তা: রক্ষশদ 

আহােদ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1116 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে গফুর, ক্ষ তা: রক্ষশদ 

আহােদ, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1117 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর আেি, ক্ষ তা: মৃত 

হাক্ষববুর রহিান, সাংÑ পুব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1118 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুর রহিান ক্ষিক্ষস্ত্র, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1119 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ শক্ষি, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুর রহিান ক্ষিক্ষস্ত্র, সাংÑ 

পুব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1120 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সাক্ষব্বর মিায়ালজ্জি, ক্ষ তা: 

মৃত হাজী আেী মহালসন, 

সাংÑ মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1121 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শািছু সওদাগর, ক্ষ তা:মৃত 

রক্ষব ডাক্তার, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1122 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ওয়াক্ষহদুে হক, ক্ষ তা: মৃত 

মখারলশদ আেি, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1123 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শহীদুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

মখারলশদ আেি, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1124 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা: মৃত: 

কালশি আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1125 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবু তালহর, ক্ষ তা: মৃত নুর 

মিাহােদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1126 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ আক্ষিন, ক্ষ তা: 

মৃত নুর মিাহােদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1127 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শাহ আেি, ক্ষ তা: 

মিাহােদ কালু, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1128 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ কালু, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান আহােিদ, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1129 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু হাসান আেী, ক্ষ তা: আেী 

মহালসন, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1130 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মজাহরা মবগি, স্বািী: মৃত: 

আশরাি আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1131 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু রক্ষশদ আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

আশরাি আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1132 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত 

আশরাি আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1133 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুয়া, ক্ষ তা: মৃত আশরাি 

আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.60 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1134 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে িালেক, ক্ষ তা: মৃত 

আশরাি আেী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1135 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জািাে উিীন, ক্ষ তা: আব্দুর 

রহিান, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1136 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু গক্ষণ ক্ষিয়া, ক্ষ তা: আব্দুর 

রহিান, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1137 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িক্ষরদ ক্ষিক্ষস্ত্র, ক্ষ তা: মৃত 

িজে ক্ষিক্ষস্ত্র,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1138 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

খাঁন মিাহােদ কালু,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1139 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শক্ষি আেি ডাক্তার, ক্ষ তা: 

সুেতান িাক্ষে,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1140 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শক্ষি আেি, ক্ষ তা: রক্ষশদ 

আহােদ,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1141 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুস ছাোি, ক্ষ তা: মৃত 

ক্ষিয়া মহালসন,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1142 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত ছিছু 

হাজী, সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1143 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আেী সবদ্য, ক্ষ তা: মৃত 

আিীর মহালসন,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1144 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর ইসোি সও:, ক্ষ তা: মৃত 

নক্ষজর মহালসন,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1145 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষিন মহালসন,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1146 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুস সাোি, ক্ষ তা: মৃত 

অক্ষছউর রহিান,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1147 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ ইছহাক, ক্ষ তা: 

মৃত ছিছু হাজী,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1148 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ আহােদ (বি বাইয়া), 

ক্ষ তা: অজ্ঞাত,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1149 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু এয়াক্ষছন ক্ষিয়া (বি বাইয়া), 

ক্ষ তা: অজ্ঞাত,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1150 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

আেী মহালসন,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1151 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে কালসি, ক্ষ তা: মৃত 

আেী মহালসন,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1152 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সালেহ আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

আেী মহালসন,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1153 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু রক্ষশাদা মবগি, ক্ষ তা: মৃত 

আেী মহালসন,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1154 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ম্ম্ক্তুার আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

আেী মহালসন,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1155 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু  ারক্ষিনআক্তার, স্বািী: 

নুরুে আবছার,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1156 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা: 

মৃত আেী মহালসন,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1157 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জাির আেি (বাি বাইয়া), 

ক্ষ তা:অজ্ঞা,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1158 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান ড্রাইিার,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1159 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা: 

আব্দুে বারী,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1160 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ আব্দুল্লাহ্, ক্ষ তা: 

মৃত কক্ষবর আহােদ,  

সাংÑ মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

ক্ষ ওআর িািো নং 

৭৪/রাকু অব ২০১৫-১৬ 

ক্ষরোঃ।

1161 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নূর আেি, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান ড্রাইিার  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1162 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ আেি, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান ড্রাইিার,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1163 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ আেি, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান ড্রাইিার,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1164 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুর সাোি (বি বাইয়া), 

ক্ষ তা: অজ্ঞাত,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1165 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা: মৃত: 

আবুে মহালসন,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1166 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শািসু আেি, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে খালয়র,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1167 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু রাক্ষজয়া মবগি,ক্ষ তা: কালু 

সওদাগর,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1168 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ আেি, ক্ষ তা: মৃত 

জব্বর মুল্লুক,  সাংÑ 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1169 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিা: শহর আেী, ক্ষ তা: 

মিাহােদ মহালসন, সাং- পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1170 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িক্ষনর আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1171 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িাহিত  আেি, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান আহােদ, সাং- পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1172 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান আহােদ, সাং- পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1173 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িাহবুবুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান আহােদ, সাং- পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1174 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শািসুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

মিাহােদ মহালসন, সাং- পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1175 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আেী আহােদ সবদ্য, ক্ষ তা: 

মৃত আিীর মহালসন, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1176 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ছাক্ষব্বর আহােদ, ক্ষ তা: 

আেী  আহােদ,সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1177 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু পুক্ষতয়া, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

ইসোি, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1178 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা: মৃত: 

আবদুে শুক্কুর, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1179 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ ইসহাক, ক্ষ তা: 

হাজী শািশু মৃধা, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1180 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িক্ষনর আহােদ, ক্ষ তা: হাজী 

শািশু মৃধা, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1181 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু হাজী শািশু হুদা, ক্ষ তা: 

আব্দুে খালেক, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1182 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িক্ষরদ আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

বক্ষদয়া ক্ষিক্ষস্ত্র, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1183 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে মহালসন, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1184 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে মহালসন, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1185 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে বারী, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1186 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

খালেক, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1187 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান ড্রাইিার, সাং- 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1188 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান ড্রাইিার, সাং- 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1189 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান ড্রাইিার, সাং- 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1190 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান ড্রাইিার, সাং- 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1191 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান ড্রাইিার, সাং- 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1192 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবদু রক্ষশদ, ক্ষ তা-মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1193 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শািশু আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1194 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান বদু, সাং- 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1195 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষশদ আহেদ, সাং- 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1196 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহেদ, সাং- 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1197 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে মহালসন, সাং- 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1198 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত মিাজালহর ক্ষিয়াজী, 

সাং- দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, 

মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1199 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আহেদ মহালসন, সাং- 

দাক্ষরয়ার দীক্ষঘ

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1200 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নূর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে বারী, সাং- দাক্ষরয়ার 

দীক্ষঘ

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1201 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু বক্ষশর আহেদ, ক্ষ তা- 

গুরাক্ষিয়া, সাং- দাক্ষরয়ার 

দীক্ষঘ

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1202 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আবদু হাক্ষিদ, সাং- দাক্ষরয়ার 

দীক্ষঘ

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1203 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু দীে মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষশর আহেদ, সাং- 

দাক্ষরয়ার দীক্ষঘ

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1204 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিা: সুেতান আক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত মোকিান হাক্ষকি, সাং- 

দাক্ষরয়ার দীক্ষঘ

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1205 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জাক্ষগর মহালসন ক্ষিলেজার, 

ক্ষ তা-মৃত মোকিান হাক্ষকি, 

সাং- দাক্ষরয়ার দীক্ষঘ

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1206 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মোকিান হাক্ষকি, সাং- 

দাক্ষরয়ার দীক্ষঘ

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1207 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু জাক্ষকর আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত: বাচা ক্ষিয়া, সাং- 

দাক্ষরয়ার দীক্ষঘ

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1208 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আেী আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহালসন, সাং- 

দাক্ষরয়ার দীক্ষঘ

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1209 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে হালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহালসন, সাং- 

দাক্ষরয়ার দীক্ষঘ

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1210 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহালসন, সাং- 

দাক্ষরয়ার দীক্ষঘ

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1211 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মৃত: 

আেী মহালসন, সাং- 

দারীয়ার দীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1212 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ছালেহ আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহালসন, সাং- 

দারীয়ার দীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1213 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত: 

বাচা ক্ষিয়া, সাং- দারীয়ার 

দীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1214 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু এিদাদ আেী ক্ষশকদার 

ক্ষিলেজার, ক্ষ তা- মৃত: 

আসিত আেী, সাং- 

দারীয়ার দীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1215 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবদুস ছাত্তার, ক্ষ তা-মৃত 

রক্ষশদ আহেদ, সাং- 

দারীয়ার দীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1216 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আক্ষজজুর রহিান ক্ষিলেজার, 

ক্ষ তা- মৃত: মিাহােদ কালু, 

সাং- দারীয়ার দীক্ষঘ, 

মিৌেিী াড়া।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1217 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবদুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত: 

আব্দুে শুক্কুর, সাং- দারীয়ার 

দীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1218 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবদুে শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত: 

মিা: কালু, সাং- দারীয়ার 

দীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1219 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু রাক্ষজয়া মবগি, স্বািী: মিা: 

কালু, সাং- দারীয়ার দীক্ষঘ, 

মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1220 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহেদ, সাং- দারীয়ার 

দীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1221 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ আহেদ, ক্ষ তা: 

আক্ষক্কর রহিান, সাং- 

দারীয়ার দীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1222 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আসিত আেী, ক্ষ তা- মৃত: 

কাক্ষদর মহালসন, সাং- 

দারীয়ার দীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1223 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু বক্ষদউজ্জািান, ক্ষ তা: মৃত 

মহালসন আেী, সাং- 

দারীয়ার দীক্ষঘ, মিৌেিী াড়া।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1224 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু নুরুে আেি, ক্ষ তা: মহালসন 

আেী, সাংÑ দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, 

মিৌেিী  াড়া।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1225 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুর  রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত 

রওশন আেী, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী  াড়া।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1226 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু সসয়দ আেি, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুর রক্ষহি ক্ষশকদার, 

সাংÑ দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, 

মিৌেিী  াড়া।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1227 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ আেী, ক্ষ তা: মৃত 

আেী মহালসন, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী  াড়া।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1228 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবু তালহর, ক্ষ তা: মৃত 

শরীি আেী, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী  াড়া।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1229 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িীর কালশি, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষবর আহােদ, সাংÑ 

দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ, মিৌেিী  াড়া।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1114 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1230 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা: বাদশা 

ক্ষিয়া, সাংÑ পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1050 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1231 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ হাসান, ক্ষ তা: 

বাদশা ক্ষিয়া, সাংÑ পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1050 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1232 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত 

অক্ষছউর রহিান, সাংÑ পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1050 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1233 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা: 

বাদশা ক্ষিয়া, সাংÑ পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1050 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1234 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু এরশাদ আেী, ক্ষ তা: শািসু 

ক্ষিয়া, সাংÑ পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1050 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1235 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আবুে কালসি, ক্ষ তা: মৃত 

হাক্ষকি আেী, সাংÑ পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1050 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1236 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাংÑ পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.65 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1050 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1237 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু মিাহােদ রক্ষিক, ক্ষ তা: 

মৃত আব্দুে আেীি, সাংÑ 

পূব ব মথায়াইঙ্গাকাো।

0.40 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1050 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1238 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু আেী আহােদ (ক্ষচকন 

আেী),ক্ষ তা: মৃত মিাহােদ 

আেী, সাংÑ পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.70 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1050 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

ক্ষ ওআর িািো নং 

১৫/রাকু অব ২০১৫-১৬ 

ক্ষরোঃ।

1239 কক্সবাজার রামু রাজারকূে আ ারলরজু িাহামুদুে হক, ক্ষ তা: মৃত: 

ছানু মুক্ষি, সাংÑ পূব ব 

মথায়াইঙ্গাকাো।

0.67 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1050 - 1510 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1240 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরু, ক্ষ তা- ইসা আহােদ, 

সাং টংগালডবা, রামু , 

কক্সবাজার।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1241 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

িক্ষকর আহিদ. সাং 

টংগালডবা, রামু , 

কক্সবাজার।

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1242 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষির হািজা, ক্ষ তা- 

িক্ষকর আহিদ, সাং 

টংগালডবা, রামু , 

কক্সবাজার।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1243 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু ছাোি, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষেে, সাং টংগালডবা, রামু 

, কক্সবাজার।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1244 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাক্ষবব উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষেে, সাং টংগালডবা, রামু 

, কক্সবাজার।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1245 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাশিত আেী, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং 

টংগালডবা, রামু , 

কক্সবাজার।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1246 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

বাচা ক্ষিয়া, সাং টংগালডবা, 

রামু , কক্সবাজার।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1247 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- হাসান 

আেী, সাং টংগালডবা, রামু , 

কক্সবাজার।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1248 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

মুসা আেী, সাং টংগালডবা, 

রামু , কক্সবাজার।

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1249 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী, সাং 

টংগালডবা, রামু , 

কক্সবাজার।

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1250 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাক্ষিদুে হক, মচৌধুরী, ক্ষ তা- 

মৃত জকক্ষরয়া ক্ষসকদার, সাং 

টংগালডবা, রামু , 

কক্সবাজার।

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1251 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বদাশাহ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ওির 

ক্ষিয়া, সাং টংগালডবা, রামু , 

কক্সবাজার।

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1252 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

খক্ষেলুর রহিান, সাং 

টংগালডবা, রামু , 

কক্সবাজার।

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1253 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত কক্ষরব আহিদ, সাং 

টংগালডবা, রামু , 

কক্সবাজার।

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1254 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ক্ষগয়াস উিীন, মৃত 

আহিদ কক্ষবর, সাং- টংগা 

মডবা

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1255 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর মিাস্তিা, ক্ষ তা- মৃত 

আশরিজ্জিান, সাং- টংগা 

মডবা

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1256 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী জুহুর, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালশি, সাং- টংগা মডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1257 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী আহিদ ,ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহালসন সাং টংগা 

মডবাা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1258 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবু তালহর,ক্ষ তা - মিাোঃ 

নুর আেি মুিী, সাং টংগা 

মডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1259 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইয়াকুব, ক্ষ তা- মৃত 

িলয়জুর রহিান,  সাং- 

টংগা মডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1260 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান,  সাং- টংগা মডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1261 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদু রহািান, ক্ষ তা- 

কালু িাল্লান,  সাং- টংগা 

মডবা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1262 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জাির আেি, ক্ষ তা- 

মৃত সছয়দুর রহিান,  সাং- 

টংগা মডবা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1263 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

কালু িল্লান, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1264 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- িখলেছ 

মিালসন,  সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1265 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত 

আবু তালহর,  সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1266 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত নুর আহিদ,  সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1267 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহাছন,  সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1268 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত  মুসা আেী, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1269 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বাবুর, ক্ষ তা- 

মসােতান,  সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1270 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবু তালহর, ক্ষ তা- 

মৃত আবদু শুক্কুর,  সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1271 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা- 

আবদু শুক্কুর,  সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1272 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা- 

শক্ষিউে আেি, সাং 

েংগালডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1273 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- 

মিানা আেী, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1274 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং- েংগালডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1275 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গুেজার মবগি, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষিজ আহিদ,  সাং- 

েংগালডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1276 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষিজ আহিদ,  সাং- 

েংগালডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1277 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আলয়জ, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ,  সাং- েংগালডবা

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1278 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান,  সাং- 

েংগালডবা

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1279 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাহ আেি,ক্ষ তা- মৃত দুদু 

ক্ষিয়া,  সাং- েংগালডবা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1280 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সছয়দ নুর, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1281 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

আবদু শুক্কুর, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1282 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষকর আহিদ, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1283 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সালেহ আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুর রক্ষশদ, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1284 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আক্ষজজুর রহিান, 

ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর আহিদ, 

সাং  ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1285 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জাক্ষকর মহাছন, ক্ষ তা- 

নক্ষজর মহাছন, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1286 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মিাস্তাক, ক্ষ তা- আেী 

হযাোঃ, সাং  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1287 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মিলহর আেী, ক্ষ ত- 

উল্লাহ,সাং  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1288 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রক্ষিজ আহিদ, ক্ষ তা- 

হাক্ষকি  আেী, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1289 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িক্ষরদ আহিদ, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1290 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1291 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা, মিাোঃ 

ইসিাঈে, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1292 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেী হযাোঃ, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1293 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাজাফ্ি আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1294 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু গফুর, ক্ষ ত- বক্ষশর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1295 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1296 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1297 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আহিদ, ক্ষ তা- 

বক্ষশর আহিদ, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1298 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেতাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়া, সাং  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1299 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

মিাোঃ জাকাক্ষরয়া, সাং 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1300 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মসাোইিান, ক্ষ তা- 

মৃত বজে আহিদ, সাং 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1301 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গুেবাহার মবগি, স্বািী- 

আবদু রক্ষশদ, সাং  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1302 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষিনুে হক, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, সাং  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1303 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সতয়াি মগাোে ক্ষিয়াজী, 

ক্ষ তা- আবদু িক্ষজদ, সাং 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1304 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং 

টংগালডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1305 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু রহিান, ক্ষ তা- মিাোঃ 

হাক্ষনি, সাং টংগালডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1306 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ এরশাদ আেী, ক্ষ তা- 

মিাোঃ হাক্ষনি, সাং টংগালডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1307 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বাবুে, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কক্ষবর আহিদ, সাং 

টংগালডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1308 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আশারি আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষতউর রহিান, সাং 

টংগালডবা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1309 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আশরাি আেী, ক্ষ ত- 

িক্ষতউর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1310 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রক্ষিজ আহিদ, ক্ষ তা- 

জক্ষেে হযাোঃ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1311 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু রহিান, ক্ষ তা- 

মিাবারক আেী, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1312 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- িক্ষতউর 

রহিান, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1313 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেী ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

িক্ষতউর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1314 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদা বানু, স্বািী আক্ষে 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী,

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1315 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আলনায়ারা মবগি, ক্ষ তা- 

আক্ষে ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1316 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নাক্ষছিা মবগি, ক্ষ তা- আক্ষে 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী,

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1317 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রিজান আেী, ক্ষ তা- 

আক্ষে ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1318 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আক্ষিন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1319 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিলহর আেী, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1320 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1321 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জাির মহডম্যান, ক্ষ তা-

 মৃত- আক্ষজজুর রহিান, 

সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1322 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত- আক্ষজজুর রহিান, সাং-

  ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1323 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুন্নাহার, স্বািী মৃত 

মিাবারক আেী, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1324 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- 

মৃত সছয়দুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1325 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষগয়াস উিীন, ক্ষ তা- 

সছয়দুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1326 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

িল্লান, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1327 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেী চান, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1328 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দুে আেি, ক্ষ তা- বাচা 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1329 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুরুে হক, ক্ষ তা- মিাোঃ 

িল্লান, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1330 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িল্লান, ক্ষ তা- মৃত 

ছির িল্লুরক, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1331 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আবদু ছাোি, ক্ষ তা- 

মৃত খক্ষেলুর রহান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1332 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ খক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা-

 মিাোঃ আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1333 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাক্ষহনা মবগি, স্বািী- মিাোঃ 

ইব্রাহীি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1334 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1335 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাোঃ আইয়ুব আেী, ক্ষ তা- 

মিাোঃ হাসান, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1336 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদুে েক্ষতি, ক্ষ তা- 

গোঃ আয়ুব আেী, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1337 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরয়ি খাতুন, স্বািী- 

ক্ষসরাজুে ইসোি, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1338 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িলনায়ারা মবগি, স্বািী- 

ক্ষসরাজুে হক, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1339 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

 ল্লান, সাং-  ক্ষিি দাক্ষয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1340 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সাক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্ষিন উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1341 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মিাোঃ আেী সওদাগর, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1342 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িাহামুদুে হক, ক্ষ তা- ক্ষ তা-

 ইসহাক, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1343 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1344 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সালবর আহিদ, ক্ষ তা- শহর 

মুল্লুক, সাং-  ক্ষিি দাক্ষয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1345 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1346 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্কাস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

গুরা ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1347 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আব্বাস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সছয়দ 

রহিান, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1348 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রিজান আেী, ক্ষ তা- 

মৃত আবু বকর, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1349 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জয়নাে আলবদীন,ক্ষু 

 তা- মৃত হাজী আহিদ 

রক্ষশদ, সাং-  ক্ষিি দাক্ষয়ার 

ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1350 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মিাস্তাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা, 

মৃত সছয়দ রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1351 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সাহাব উিীন ক্ষ তা- 

সছয়দ রহিান, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1352 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাক্ষহনা আক্তার, স্বািী- 

আবদুে গক্ষণ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1353 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জালহদা মবগি, স্বািী- 

শািশুে আেি, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1354 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সছয়দুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত খক্ষেলুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1355 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বুেবুে আক্তার, স্বািী- 

িক্ষরদুে আেি, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1356 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষদদারুে আেি, ক্ষ তা- 

সছয়দুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1357 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জাির আেি, ক্ষ তা- 

সছয়দুর রহিান, সাং-  োঃ 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1358 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদুে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

গুরা ক্ষিয়া, সাং-  োঃ 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1359 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- 

মৃত খক্ষেলুর রহিান, সাং- 

 োঃ দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1360 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জুহুরা খাতুন, স্বািী- আবদুে 

হাক্ষকি, সাং-  োঃ দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1361 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর িালতিা, স্বািী- নুর 

মিাহােদ, সাং-  োঃ 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1362 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর নাহার, স্বািী- রিজান 

আেী, সাং-  োঃ দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1363 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

শহর মুল্লুক, সাং-  োঃ 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1364 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষসরাজ খাতুন, স্বািী- সছয়দ 

আেি, সাং-  োঃ দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1365 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িাক্ষবয়া খাতুন, স্বািী- মিাোঃ 

শাহ আেিি সাং-  োঃ 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1366 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রালবয়া খাতুন, স্বািী- 

ইক্ষেয়াছ ক্ষিয়া, সাং-  োঃ 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1367 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- হাক্ষনি, 

সাং-  োঃ দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1368 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক্ষিরুর রহিান, সাং- 

 োঃ দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1369 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাছান আেী, ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1370 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষছয়া খাতুন, স্বািী মৃত- 

মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1371 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বাবুে শি বা, ক্ষ তা- মৃত 

কাো বাক্ষস শি বা, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1372 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষশশু বাো শি বা, ক্ষ তা- 

ত ন শি বা, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1373 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষহিা খাতুন, স্বািী- মৃত 

িজে কক্ষরি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1374 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1375 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ খালেদা মবগি, ক্ষ তা- মৃত 

খুরলশদ আেি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1376 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইসোি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1377 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আতর আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1378 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ হাছন আেী, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1379 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা- 

আতর আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1380 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জান্নাতারা মবগি, স্বািী- 

জয়নাে আলবদীন, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1381 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আলয়শা মবগি, স্বািী- 

জয়নাে আলবদীন, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1382 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ জাির আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুে হক, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1383 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ খক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা-

 আক্ষজজুে হক, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1384 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সািছুে আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুে হক, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1385 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদুে আহাোঃ, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1386 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আোঃ হক (িক্ষনয়া) 

ক্ষ তা- মৃত- মিাহাং শক্ষি, 

সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1387 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত- 

মিাহাং শক্ষি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1388 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ সাইফুে ইসোি, 

ক্ষ তা- মিাোঃ আবদু শুক্কুর 

সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1389 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

িনজুর আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1390 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রক্ষহি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুল্লাহ ক্ষিস্ত্রী, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1391 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জাহাঙ্গীর আেি, 

ক্ষ তা- নুর মুহােদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1392 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1393 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িাহমুদা মবগি, স্বািী- 

মিাস্তািা মবগি, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1394 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

ইব্রাহীি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1395 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হালিজ শািশু, ক্ষ তা- মৃত 

িজলুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1396 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

খক্ষেলুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1397 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাজালেে, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী আবু বক্কর, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1398 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাফুজ্জািান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1399 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত আবদু রক্ষশদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1400 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে গক্ষণ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1401 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সছয়দ, ক্ষ তা- আেী 

মহাছলন, সাং- ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1402 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা-

মিাোঃ সসয়দ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1403 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ উল্লাহ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

সসয়দ, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়র 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1404 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সছয়দুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত হাক্ষববুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়র ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1405 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

বক্ষদউে আেি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1406 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ বক্ষশর আহাং, ক্ষ তা- 

খক্ষেে, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1407 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সছয়দ মহাছন, ক্ষ াত- 

মিাজাফ্ি আহেদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1408 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শািচুে আেি, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির আহেদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1409 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির আহেদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1410 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু রহিান, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1411 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কািাে, ক্ষ তা- আবদুর 

রহিান, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1412 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আবুে মহাছন, ক্ষ তা- 

িকতুে মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1413 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

িকতুে মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1414 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গুেবাহার, ক্ষ তা- বজে 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1415 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

কালু ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1416 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ হাক্ষবব উল্লাহ, ক্ষ তা- 

ইসা খক্ষেে, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1417 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ খক্ষেে আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত জক্ষেে আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1418 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ খক্ষদজা মবগি, স্বািী- আেী 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1419 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষদলনশ শীে, ক্ষ তা- মতজন্দ্র 

শীে, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1420 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু রক্ষহি, ক্ষ তা- হাক্ষবব 

উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1421 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- 

সসয়দ আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1422 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কাওছার, ক্ষ তা- 

রক্ষিজ আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1423 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জক্ষির আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1424 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু ছাোি, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1425 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী মহালছন, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি কালদর, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1426 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1427 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1428 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হালিজ, সাং- নুর 

মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1429 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সুেতান, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1430 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1431 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মুসক্ষেি উক্ষিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1432 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে ইসোি, ক্ষ ত- মিাোঃ 

মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1433 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িনজুর আেি, ক্ষ ত- মৃত 

আবদু জক্ষেে, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1434 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আবদু জক্ষেে, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1435 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জালন আেি, ক্ষ তা- 

মৃত মিলহর আেী, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1436 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেি, ক্ষ ত- মৃত 

মিলহর আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1437 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ ত- 

মৃত মিলহর আেী, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1438 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাক্ষবব উল্লাহ, ক্ষ ত- মৃত 

আবদুন নবী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1439 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1440 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ মহাছন, ক্ষ তা, মৃত 

আবদুে হাক্ষকি, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1441 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নবী মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে হাক্ষকি, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1442 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষসক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুল্লাহ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1443 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর সওদাগর, ক্ষ তা- মৃত 

মোকিান হাক্ষকি, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1444 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- েম্বা, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1445 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষদদার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

েম্বা, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1446 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ েম্বা, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইিাি শরীি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1447 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হক, ক্ষ তা- মিাজাফ্ির 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1448 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবছার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

গুরা ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1449 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাোঃ গুরা ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1450 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- সছয়দ 

উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1451 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ওবাইদুে হক, ক্ষ তা- সছয়দ 

উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1452 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

ইউছুি আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1453 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তািা আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1454 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইয়াকুব আেী, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী মিলহর আেী, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1455 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1456 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কািাে, ক্ষ তা- শহর 

আেী, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1457 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাজাফ্ির আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত বক্ষদউজ্জািান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1458 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িকতুে মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউজ্জািান, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1459 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে গফুর, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1460 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষ তা- মৃত মিাজাফ্ির 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1461 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িাহমুদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজাফ্ির আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1462 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাস্তািা কািাে, ক্ষ তা- 

মৃত মিাজাফ্ির আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1463 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

ওির আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1464 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1465 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু সাত্তার, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষশদ  আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1466 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1467 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

বসত আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1468 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইসোি ক্ষিয়া- ক্ষ তা- 

মৃত বসত আেী, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1469 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইক্ষিস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

হাক্ষবব উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1470 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষবব উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1471 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আয়াছ, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষবব উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1472 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইসাহাক আহিদ, 

ক্ষ তা- মৃত রক্ষশদ আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1473 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা- ওির 

ক্ষিয়া,সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1474 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী আহিদ, ক্ষ তা- ওির 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1475 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবু বক্কর মুক্ষি, ক্ষ তা- 

ওির ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1476 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

হায়দার আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1477 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ক্ষসরাজ , ক্ষ তা- মৃত 

হায়দার আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1478 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

হায়দার আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1479 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষশর আহিদ, ক্ষ ত- মৃত 

হায়দার আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1480 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাি জািান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1481 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হক, ক্ষ তা- সছয়দ 

উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1482 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1483 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাহ আেী, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1484 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাহােদ আেি, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1485 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

কক্ষির আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1486 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইউছুি, ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত দুদু ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1487 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আক্ষিন উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত দুদু ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1488 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত দুদু ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1489 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ  মহাছন, ক্ষ তা- 

আবদুে বারী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1490 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- 

শক্ষিকুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1491 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেিগীর, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1492 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত নজু ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1493 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ নুর, ক্ষ তা- ক্ষ তা- 

মৃত নজু ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1494 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কািাে উক্ষিন,  ক্ষ তা- 

সছয়দ নুর, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1495 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে  আেি, ক্ষ তা- 

আবদুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1496 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 176 - 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1497 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

ইক্ষেয়াছ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1498 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আহিদ মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1499 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- মৃত 

ওির ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1500 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষসরাজ খাতুন, ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1501 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ক্ষসরাজুে ইসোি, 

ক্ষ তা- নুর আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1502 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

নুর বশর, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1503 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1504 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

আবদুে বারী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1505 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ নুর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1506 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শাহ আেি, ক্ষ তা- 

মশর আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1507 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নবী মহাছন, ক্ষ তা- 

গুরা ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1508 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত 

িকতুে মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1509 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শাহ আেি, ক্ষ তা- 

িক্ষনর আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1510 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নক্ষব মহাছন, ক্ষ তা- 

মৃত গুরা ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1511 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বাদশাহ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত উো ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1512 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুর আহিদ,ক্ষ তা- 

আক্ষির আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1513 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সাক্ষব্বর আহিদ,ক্ষ তা- ওো 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1514 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত মসানা ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1515 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আহিদ, ক্ষ তা- ইসহাক 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1516 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মসােতান আহিদ, 

ক্ষ তা- মৃত মসাোইিান, সাং-

  ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1517 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবদু সাোি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1518 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সাক্ষব্বর মহাছন, ক্ষ তা- আেী 

মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1519 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইব্রাহীি, ক্ষ তা- 

আবদুস শুক্কুর, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1520 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুরুে ইসোি, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1521 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1522 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ,ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে কালদর, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1523 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ িনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে কালদর, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1524 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

িখলেছুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1525 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষসক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

আবদুস শুক্কুর, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1526 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হালিজ আবদুল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত সছয়দ ওির, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1527 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষদেদার মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ ওির, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1528 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাফুজ্জািান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1529 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি কালদর, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1530 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেী মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1531 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িাহামুদুে হক, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেী মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1532 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- 

আবদুল্লাহ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1533 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

আবদুল্লাহ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1534 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত 

ওো ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1535 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আশরাি উক্ষিন, ক্ষ তা-

 মৃত নুরু ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1536 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

হাসান আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1537 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইউনুস, ক্ষ তা- আবদু 

শুক্কুর, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1538 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

আশরাি জািান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1539 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষহি  উল্লাহ, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1540 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ এিদাদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত আশরি জািান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1541 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষি আেি, ক্ষ ত- মৃত 

িক্ষরদুে আেি, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1542 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদুে হক, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1543 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুর আেি, ক্ষ তা- 

আবদু শুক্কুর, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1544 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষসরাজ খাতুন, স্বািী- হাসান 

আেী, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1545 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

ইকবাে আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1546 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রহিত আেী, ক্ষ তা- 

মৃত ইসিাঈে, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1547 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ  গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাঈে, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1548 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1549 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িনজুর আেি, ক্ষ তা- 

মৃত ইসিাইে, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1550 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ এখোছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

আবদুে কুদ্দুস, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1551 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- এখোছ 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1552 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মিরলদৌস, ক্ষ তা- 

এখোছ ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1553 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জয়নাে আলবদীন, 

ক্ষ তা- মৃত মগাোি কালদর, 

সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1554 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুর আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1555 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আলনায়ারা মবগি, স্বািী- 

সাইফুে ইসোি, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1556 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জাির আেি, ক্ষ তা- 

মৃত হাসান আেী, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1557 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1558 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শািশুে ু্আেি, 

ক্ষ তা- মৃত মসােতান 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1559 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা- 

মৃত মসােতান আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1560 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মিাজালেে, ক্ষ তা- 

মৃত মসােতান আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1561 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- 

সৃক আশরি জ্জািান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1562 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত ইকবাে আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1563 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গুেজার মবগি, স্বািী- মৃত 

শািশুক্ষিন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1564 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইউছুি আেী, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1565 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সােিান, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1566 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষছক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

বশরত আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1567 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- 

মৃত মৃত খূইল্যা ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1568 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইক্ষেয়াছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সসয়দ 

আেি সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1569 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িক্ষরদুে আেি, 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1570 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মিাস্তাক আহিদ, 

ক্ষ তা- আবদুে িক্ষকর, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1571 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- 

মৃত কািাে মহাসন, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1572 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- িক্ষকর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1573 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদুে িক্ষকর, ক্ষ তা- 

মৃত বক্ষদউর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1574 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ েৎফুর রহিান, ক্ষ তা- 

আবদুে িক্ষকর, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1575 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বাচা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1576 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আয়াছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত সছয়দ আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1577 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1578 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আহিদ, ক্ষ তা- খুইল্যা 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি দাক্ষরয়ার 

ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1579 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মসােতান আহিদ, ক্ষ ত- 

খুইল্যা ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1580 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুর আহিদ, ক্ষ তা- 

খুইল্যা ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1581 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কািাে, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1582 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেি ক্ষ তা- মৃত 

মসােতানা আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1583 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত নক্ষজর আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1584 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জালকর মহাছাইন, 

ক্ষ তা- মৃত িখলেছুর 

রহিান, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1585 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে কালশি, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1586 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহাছন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1587 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1588 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে কালদর, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1589 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শিশুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

িখলেছুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1590 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1591 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শাহ আেি, ক্ষ তা- 

আেী আকবর, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1592 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িনজুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আকবর, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1593 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আেী আকবর, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 49 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1594 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আকবর, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1595 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছক্ষকনা খাতুন, স্বািী- আেী 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1596 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেী আকবর, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1597 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহাছন আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত কািাে মহাছন, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1598 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মগাোি বাক্ষর, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1599 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মগাোি বাক্ষর, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1600 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মগাোি বাক্ষর, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1601 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত মগাোি মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1602 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1603 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1604 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাক্ষকর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1605 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আক্তার মহাছন, ক্ষ তা- 

িখলেছুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1606 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

এজহার ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1607 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1608 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1609 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ,  ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1610 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1611 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাহলছনা মবগি, স্বািী- 

কক্ষবর আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1612 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত জািাে আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1613 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- হাজী 

শািশুে আেি, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1614 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

জাোে উক্ষিন, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1615 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ঠান্ডা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মিাছা আেী, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1616 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদুে আেি, ক্ষ ত- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1617 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মহাছন আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1618 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1619 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস সাোি, ক্ষ তা-  

শুক্কুর আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1620 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু শুক্কুর সওোঃ, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1621 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আকবর, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1622 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1623 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিৌেিী ইসিাইে, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1624 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষির হািজা, সওোঃ, ক্ষ তা- 

বাচা ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1625 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

নজু ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1626 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদুে িালেক, ক্ষ তা-

 মৃত নজু ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী,

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1627 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মুক্ষজব্ব  ল্লাহ, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1628 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- আবদুে 

কক্ষরি, সাং-  ক্ষিি 

দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1629 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

মিলহর আেী, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1630 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষি উল্লাহ, ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান, সাং- মকছুয়া বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1631 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান, সাং- মকছুয়া বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1632 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছুরুত আেি, ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান, সাং- মকছুয়া বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1633 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর অেি, ক্ষ ত- জাহঙ্গীর 

ক্ষিয়া, সাং- মকছুয়া বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1634 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1635 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষশর আহিত, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- মকছুয়া বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1636 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কক্ষবর আহিদ, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1637 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শাহজাহান, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1638 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী মহালসন, ক্ষ তা- িনছুর 

আেী, সাং- মকছুয়া বক্ষনয়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1639 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িনজুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1640 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মশর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ ইসিাঈে, সাং- 

মকছুয়া বক্ষনয়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1641 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িক্ষনরুজ্জািান, ক্ষ তা- 

মিাোঃ আবুে কালশি, সাং- 

মকছুয়া বক্ষনয়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1642 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে  আেি, ক্ষ তা- 

িক্ষিজুর রহিান, সাং- 

মকছুয়া বক্ষনয়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1643 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- িক্ষিজুর 

রহিান, সাং- মকছুয়া বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1644 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা- 

মৃত নুর আহিদ, সাং- 

মকছুয়া বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1645 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিলহর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাঈে, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 48 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1646 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহাছন, সাং- মকছুয়া বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1647 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

আবদুে গক্ষণ, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1648 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে গক্ষণ, ক্ষ তা- হারুণ 

ক্ষিয়া, সাং- মকছুয়া বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1649 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ম ঠান আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহাছন, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1650 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে মহাছন, সাং- 

মকছুয়া বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1651 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহাহছন আেী, ক্ষ তা- 

মৃত বক্ষদউর রহিান, সাং- 

মকছুয়া বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1652 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে হালশি, ক্ষ তা- মৃত 

হাসান ু্আেী, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1653 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাহলছনা মবগি, স্বািী- মৃত 

ছক্ষকর আহিদ, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1654 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষদেদার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

এজাহার, সাং- মকছুয়া বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1655 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষসরাজুে হক, সাং- 

মকছুয়া বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1656 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িনজুর আেি, ক্ষ তা- 

মৃত নুর আেি, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1657 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িিতাজ মবগি, স্বািী, মৃত 

ক্ষিয়া মহালসন, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1658 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- মকছুয়া বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1659 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মিাক্তার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাোঃ ইসোি, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1660 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রক্ষিক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ, সাং- 

মকছুয়া বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1661 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবু তালেব, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- মকছুয়া বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1662 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ছক্ষকর আহিদ, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1663 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বক্ষশর িক্ষকর, ক্ষ তা- 

মৃত জক্ষেে মহডম্যান, সাং- 

মকছুয়া বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1664 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- 

আবুে মহাছন, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1665 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষিকুে আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহাছন, সাং- মকছুয়া 

বক্ষনয়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1666 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

মিৌোঃ হাক্ষনি, সাং- মহডম্যান 

 াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1667 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর নাহার, স্বািী- মৃত 

আবদুল্লাহ, সাং- মহডম্যান 

 াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1668 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ক্ষিরুজ, ক্ষ তা- মৃত 

শহর মুল্লুক, সাং- মহডম্যান 

 াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1669 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আবদুল্লাহ, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1670 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- 

মিাহােদ আেী, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1671 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইউছুি, ক্ষ তা- আবদুে 

কক্ষরি, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1672 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- 

িক্ষরদুে আেি, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1673 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত 

িলয়জুর রহিান, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1674 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মিাক্তার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে কালশি, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1675 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহালছন আহেদ, 

ক্ষ তা- মৃত িনছুর আেী, 

সাং- মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1676 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

আবদুে কালদর, ক্ষ তা- সাং-

 মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1677 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মসানা আেী, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1678 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  ারিীন আক্তার, স্বািী- 

মিাোঃ মসক্ষেি, সাং- মহডম্যান 

 াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1679 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাহােদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহিদ, সাং- মহডম্যান 

 াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1680 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষতউর রহিান, ক্ষ তা- 

আবদুস শুক্কুর, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1681 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস শুক্কুর, ক্ষ তা- 

বক্ষদউজ্জািান, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1682 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষজয়াউর রহিান, ক্ষ তা-

আবদু শুক্কুর, সাং- মহডম্যান 

 াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1683 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গফুর আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1684 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

িনছুর আেী, সাং- মহডম্যান 

 াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1685 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছুরুত আেি, ক্ষ তা- মৃত 

িনছুর আেী, সাং- মহডম্যান 

 াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1686 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আলেিা মবগি, স্বািী- আেী 

মহাছন, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1687 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আব্বাস উক্ষিন, ক্ষ তা- আেী 

মহাছন, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1688 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্কাস আেী, ক্ষ তা- আেী 

মহাছন, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1689 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

োে ক্ষিয়া, সাং- মহডম্যান 

 াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1690 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষদদরুে আেি, ক্ষ তা- 

সতয়ি মগাোে, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1691 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ কাক্ষছি, ক্ষ তা- আবুে 

মহাছন, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1692 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িজে আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

মহাছন, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1693 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আহিদ, ক্ষ তা- িজে 

আহিদ, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1694 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মহাছন আহিদ, ক্ষ তা- 

িজে আহিদ, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1695 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িাহমুদুে হক, ক্ষ তা- িজে 

আহিদ, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1696 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বাদশাহ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- িজে 

আহিদ, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1697 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবছার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ম ঠান 

আেী, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1698 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রিজান আেী, ক্ষ তা- ম ঠান 

আেী, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1699 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সুেতান 

আহিদ, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1700 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- আবদু 

রহিান, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1701 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1702 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু সলবহান, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1703 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শাহ জাহান, ক্ষ তা- 

মিাোঃ শক্ষি, সাং- মহডম্যান 

 াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1704 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষসর উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষেি উক্ষিন, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1705 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস শুক্কুর, ক্ষ তা- 

মগাোি বাক্ষর, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1706 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আক্ষেি উক্ষিন, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1707 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- নজু 

ক্ষিয়া, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1708 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছক্ষব্বর আহিদ,ক্ষ তা- মজবে 

মহাছন, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1709 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মহাছন আহিদ, ক্ষ তা- 

মজবে মহাছন, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1710 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- আবদু 

জক্ষেে, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1711 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষছক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

মজবে মহাছন, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1712 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইসিাঈে, ক্ষ তা- 

মগাোি বাক্ষর, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1713 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইসিাঈে, সাং- মহডম্যান 

 াড়া

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1714 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাহ আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ক্ষসরাজ,সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1715 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

আেী ক্ষিয়া, সাং- মহডম্যান 

 াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1716 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আবদুে 

গফুর, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1717 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মহাছন আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

ক্ষিয়া, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1718 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষগয়াস উক্ষিন,ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1719 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষিন উক্ষিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1720 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1721 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জুহুরা মবগি, স্বািী ক্ষছক্ষিক 

আহিদ, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1722 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ কাক্ষছি, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1723 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1724 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কািাে মহাছন, ক্ষ তা- আবদু 

সাোি, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1725 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হক, ক্ষ তা- তাজুে 

মুল্লুক, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1726 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা- আেী 

মুক্ষিন, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1727 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িজে কক্ষরি, ক্ষ তা- মহাছন 

আহিদ, সাং- মখদার মঘানা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1728 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষির আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

জকক্ষরয়া, সাং- মখদার মঘানা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1729 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িাহামুদুে হক, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

মখদার মঘানা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1730 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

আবদুে িক্ষজদ, সাং- মখদার 

মঘানা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1731 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নুরুে 

বশর, সাং- মখদার মঘানা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1732 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- মজবর 

মহাছন, সাং- মখদার মঘানা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1733 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহাছন, সাং- মখদার 

মঘানা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1734 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মগােসাি আরা, স্বািী- মৃত 

মিাোঃ কালু, সাং- মখদার 

মঘানা

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1735 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িিতাজ মবগি, ক্ষ তা- 

মগাোি বারী, সাং- মখদার 

মঘানা

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1736 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহিদ, সাং- মখদার 

মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1737 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আয়ুব আেী, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1738 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1739 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1740 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবু তলেব , ক্ষ তা- মুসা 

আেী, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1741 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

ক্ষিয়া, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1742 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী ক্ষিয়া, ক্ষ তা- িক্ষকর 

আহিদ, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1743 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী আকবর, ক্ষ তা- জাির 

আেি, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1744 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- মজবে 

মহাছন, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1745 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আক্ষিন ,ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1746 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহিদ, সাং- মখদার 

মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1747 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশু ু্আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেী, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1748 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ খুরলশদ আেি, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1749 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1750 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সছয়দ উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

অছ্ক্ষউর রহিান, সাং- 

মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1751 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষি উল্লাহ, ক্ষ তা- ইয়াকুব, 

আেী, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1752 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ এরশাদ উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষছউর রহিান, সাং- 

মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1753 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িাহমুদ উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষছউর রহিান, সাং- 

মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1754 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষছউর রহিান, সাং- 

মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1755 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষদেদার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1756 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হক, ক্ষ তা- রালশদ, 

সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1757 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ওবাইদুে হক, ক্ষ ত- মৃত 

খক্ষেলুর রহিান, সাং- 

মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1758 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে আেি, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1759 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- মৃত 

ম ঠান আেী, সাং- মখদার 

মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1760 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আহিদ কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত 

ম ঠান আেী, সাং- মখদার 

মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1761 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

ম ঠান আেী, সাং- মখদার 

মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1762 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

মৃত ম ঠান আেী, সাং- 

মখদার মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1763 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ম ঠান আেী, সাং- মখদার 

মঘানা

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1764 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু সাোি , ক্ষ তা- মৃত 

ম ঠান আেী, সাং- মখদার 

মঘানা

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1765 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু জব্বর, ক্ষ তা- আবদু 

শুক্কুর, সাং- মখদার মঘানা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1766 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

মহাছন আহিদ, সাং- মখদার 

মঘানা

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1767 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সছয়দ মহালছন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইসিাঈে, সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1768 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িারুক, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1769 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হক, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1770 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আনু ক্ষিয়া,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1771 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষহি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

মহাছন আেী,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1772 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষরি মহাছন, ক্ষ তা-মৃত 

নজু আেী,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1773 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষতউর রহািন, ক্ষ তা- 

হক্ষববুর রহিান,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1774 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আেি, ক্ষ তা- এরশাদ 

উল্লাহ,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1775 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষজয়াউর রহিান, ক্ষ তা- 

ম ঠান আেী,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1776 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষনর আহিদ, ক্ষ ত- ম ঠান 

আেী,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1777 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- ম ঠান 

আেী,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1778 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মরক্ষজয়া মবগি, স্বািী- নুর 

আহিদ,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1779 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষশদ মবগি, স্বািী- মৃত 

আবুে মহাছন, সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1780 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী আহিদ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেী,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1781 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মদলোয়ার মহাছন, ক্ষ তা- 

নুর আেি,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1782 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

িলয়জুর রহিান,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1783 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাক্ষবব  উল্লাহ, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1784 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

মিলহর আেী,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1785 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর নাহার, স্বািী- মৃত 

হাক্ষবব উল্লাহ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1786 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আবদুে গফুর, ক্ষ তা- 

মৃত গুরা ক্ষিয়া,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1787 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে হাক্ষিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1788 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রহিান,ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1789 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রহিত উল্লাহ , ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1790 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আকবর,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1791 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান ড্রাইিার,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1792 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1793 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ মুক্তার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাোঃ এরশাদ উল্লাহ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1794 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিোঃ রক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মহালছন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1795 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আবদু রক্ষহি, ক্ষ তা- 

মিাোঃ এরশাদ উল্লাহ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1796 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবুে মহাছন, ক্ষ তা- 

মৃত জাির আেি,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1797 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আেিগীর, ক্ষ তা- 

নুরুে মহাছন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1798 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু সাোি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

এরশাদ উল্লাহ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1799 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ সুেতান আহিদ, 

ক্ষ তা- মিাোঃ জকক্ষরয়া,  সাং-

 মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1800 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

অক্ষছউল্লাহ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1801 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আহিদ মহাছন, ক্ষ তা-

 আবুে হালশি,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1802 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুরুে ইসোি, ক্ষ ত- 

মিাোঃ এরশাদ উল্লাহ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1803 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ নুর ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত িক্ষতউর রহিান,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1804 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শাহাব উিীন, ক্ষ তা- 

মৃত ইসোি,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1805 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শাহ আেি, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1806 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নুর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.55 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1807 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

আইন উক্ষিন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.45 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1808 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

বাচা ক্ষিয়া,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1809 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ খুইল্যা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মসানা ক্ষিয়া,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1810 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িনজুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মসানা ক্ষিয়া,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1811 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ এরশদ উল্লহ, ক্ষ তা- মৃত 

বাচা ক্ষিয়া,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1812 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজজুর রহিান,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1813 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ হক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- 

বাচা ক্ষিয়া,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1814 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষহদ উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত মহাছন আহিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1815 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ছক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত নক্ষজর আহিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2674 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1816 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাোঃ িকতুে মহাছন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.95 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1817 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মুহােদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1818 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ছুরুত আেি, ক্ষ তা- 

মৃত নুর আহিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1819 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জাহাঙ্গীর আেি, 

ক্ষ তা- মিাোঃ মহাছন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1820 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষির আহিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1821 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ মহাছন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1822 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা- 

মৃত আবদুে হাক্ষকি,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1823 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িরক্ষজনা মবগি, ক্ষ তা- 

িক্ষজবুর রহিান,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1824 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষদনা মবগি, ক্ষ তা- স্বািী- 

মৃত আক্ষিন উল্লাহ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1825 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মুহােদুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে মহাছন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1826 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ তালহরা মবগি, স্বািী- আবুে 

মহাছন,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1827 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ মিাক্তার আহিদ, 

ক্ষ তা- মিাোঃ িলয়জ আহিদ, 

 সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1828 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আেী মহাছন, ক্ষ তা- 

মগাোে মসােতান,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1829 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মিাক্তার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত রক্ষশদ আহিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1830 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাোঃ ইউছুি,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1831 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  আবদু রহিান,ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1832 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মছয়দ আেি, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1833 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর মুহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

জাক্ষকর মহাছন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1834 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

জাির উক্ষিন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1835 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ জাির আেি, ক্ষ তা- 

মৃত বাচা ক্ষিয়া,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1836 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ হাছান, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শহর মুল্লুক,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1837 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ রক্ষশদ আহিদ, ক্ষিয়া 

মহালছন,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1838 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিয়া মহাছন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1839 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ সাইফুে ইসোি, 

ক্ষ তা- বক্ষশর আহিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1840 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- বাচা 

ক্ষিয়া,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1841 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ নাক্ষছর, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইসিাঈে,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1842 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আক্ষজজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত জাির আেি,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1843 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুল্লাহ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1844 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদুর, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালছ,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1845 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- 

হাজী মিাোঃ আেি,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1846 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাছান আেী, ক্ষ তা- মিাোঃ 

রক্ষিক,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1847 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাজী মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদ উক্ষিন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2521 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1848 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজজ উক্ষিন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2521 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1849 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আবদুস শুক্কুর, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষজজ উক্ষিন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2521 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1850 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে কালদর, ক্ষ তা- 

আবদু কালদর,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2521 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1851 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কাক্ষশি আেী, ক্ষ ত- 

মিাোঃ আবদু শুক্কুর,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2521 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1852 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সছয়দ আকবর, ক্ষ তা- 

মৃত আতর আেী,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2521 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1853 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাহােদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

আবদু সাোি,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1854 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবদু সাোি,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1855 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ শািশুে আেি, ক্ষ তা-

 িকতুে মহাছন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1856 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষহি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহাছন,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1857 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আলনায়ারুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আবদু শুক্কুর,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1858 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জক্ষহর উক্ষিন, ক্ষ তা- মঘারা 

ক্ষিয়া,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1859 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী আকবর, আবদু শুক্কুর,  

সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1860 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িজে কক্ষরি, ক্ষ তা- আবদু 

রহিান,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1861 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদ, ক্ষ তা- আেী আহিদ 

সওোঃ,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1862 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ওো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আক্ষজি 

উক্ষদদন,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1863 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গুেজার মবগি, স্বািী- মৃত 

হাক্ষকি আেী,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1864 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষশদ আহিদ,  সাং- 

মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1865 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- িলয়জ 

আহিদ,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1866 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- িলয়জ 

আহিদ,  সাং- মথায়াঙ্গাকাো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 1811 - 2612 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1867 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নক্ষজর মহাছন, ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1868 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, সাং- 

কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1869 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- তরাব 

আেী, সাং- কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1870 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ইসহাক আহিদ, সাং- 

কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1871 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত ইসহাক আহিদ, সাং- 

কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1872 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- িক্ষকর 

আহিদ, সাং- কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1873 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাছন আেী, ক্ষ তা- 

বক্ষদউজ্জািান, সাং- 

কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1874 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িিতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

সছয়দুর রহিান, সাং- 

কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1875 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাছন আেী, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং- কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1876 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি,ক্ষ তা- দুদু 

ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1877 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ওির িারুক, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহাছন, সাং- কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1878 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সছয়দ ু্উল্লাহ, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহাছন, সাং- 

কালুয়ার খো

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1879 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ এরশাদ উল্লাহ, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহাছন, সাং- 

কালুয়ার খো

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1880 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ দানু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং- 

কালুয়ার খো

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1881 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- 

ইসিাঈে, সাং- কালুয়ার 

খো

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1882 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউর রহিান, সাং- 

কালুয়ার খো

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1883 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউর রহিান, সাং- 

কালুয়ার খো

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1884 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউর রহিান, সাং- 

কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1885 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছক্ষববর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

জকক্ষরয়া, সাং- কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1886 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

জকক্ষরয়া, সাং- কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1887 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

জকক্ষরয়া, সাং- কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1888 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষিলরাজ আহিদ, ক্ষ তা- 

ইিান শরীি, সাং- কালুয়ার 

খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1889 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাঈে, সাং- কালুয়ার 

খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1890 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাহ আেি, ক্ষ তা- হাছান 

আেী, সাং- কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1891 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাছন আেী, ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ, সাং- কালুয়ার 

খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1892 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত সছয়দ উল্লাহ, সাং- 

কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1893 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে কালশি, সাং- 

কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1894 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

বশত আেী, সাং- কালুয়ার 

খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1895 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আিানত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মসােতান আহিদ, সাং- 

কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1896 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মহাসলন আরা মবগি, স্বািী- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1897 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষিক, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, সাং- কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1898 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষির মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ার 

খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1899 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ার 

খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1900 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নবী মহাছন, ক্ষ তা- মৃত গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1901 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- ওির 

িারুক, সাং- কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1902 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জািাে উক্ষদদন, ক্ষ ত- ওির 

িারুক, সাং- কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1903 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আছাত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

আবদুর রহিান, সাং- 

কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1904 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- 

কাক্ষদর মহাছন, সাং- 

কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1905 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ কালু, সাং- কালুয়ার 

খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1906 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জব্বর মুল্লুক, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ কালু, সাং- কালুয়ার 

খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1907 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িনছুর আেী, ক্ষ তা- জবর 

িল্লক, সাং- কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1908 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কাক্ষদর মহাছন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইসিাঈে, সাং- কালুয়ার 

খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1909 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- কাক্ষদর 

মহাছন, সাং- কালুয়ার খো

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1910 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বাচা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- জাোে 

আহিদ, সাং- কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1911 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইিান শক্ষরি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি, সাং- কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1912 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, সাং- 

কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1913 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষির কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

মুছা আেী, সাং- কালুয়ার 

খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1914 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইসোি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

ইিাি শরীি, সাং- কালুয়ার 

খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1915 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষির আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

ইিিা শরীি, সাং- কালুয়ার 

খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1916 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ওির আেী, ক্ষ তা- িারুক 

আহিদ, সাং- কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1917 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছাোিত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

িারুক আহিদ, সাং- 

কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1918 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- িারুক 

আহিদ, সাং- কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1919 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইব্রাহীি ভুলু, ক্ষ তা- ঠান্ডা 

ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ার খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1920 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে হালসি, ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ার 

খো

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1921 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহাছন, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.75 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1922 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেী, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1923 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা- 

মিাহােদ আেী, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1924 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু ছক্ষব, ক্ষ তা- মিাহােদ 

আেী, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1925 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস সাোি, ক্ষ তা- 

মিাহােদ আেী, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.85 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1926 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- ডাোঃ 

মিাোঃ রক্ষশদ আহিদ, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1927 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি,ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1928 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আেি,ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1929 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুল্লাহ, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহাছন, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1930 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু সাোি, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1931 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষশদ আহিদ,ক্ষ তা- 

সছয়দুর রহিান, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1932 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1933 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

সছয়দুর রহিান, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1934 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

মহাসন আহিদ, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1935 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ ইসিাঈে,ক্ষ তা- 

িক্ষনর আহিদ, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1936 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সসয়দুে হক, ক্ষ তা- 

আবদুে িান্নান, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1937 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মহালসন আহিদ, ক্ষ তা- 

আলনায়ারা আেী, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1938 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছুরুত আেি, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা, সাং- মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1939 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1940 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সওকত আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, সাং- 

মহডম্যান  াড়া

0.50 দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ - - 2047 - 3564 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1941 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িনু ক্ষিয়া ক্ষিলেজার , ক্ষ তা- 

মহালসন আহিদ ক্ষিলেজার, 

সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1942 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মহালসন আহিদ ক্ষিলেজার , 

ক্ষ তা- মগাোি মসালসন,  

সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1943 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি ,ক্ষ তা- মহাছন 

আহিদ ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1944 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- 

মগাোি মহালসন,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1945 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাহ জাহান, ক্ষ তা- 

মিাহােদ আেি,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1946 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষিলরাজ আহিদ , ক্ষ তা- 

নুর আেি,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1947 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছুরুত আেি , ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1948 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউর রহিান ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1949 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জুবাইদা মবগি , ক্ষ তা- 

সছয়দ আেি ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1950 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাসান আেী , ক্ষ তা- োে 

মিাহােদ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1951 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- নুর 

ইসোি ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1952 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কালশি আেী, আনর আেী,  

সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1953 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জক্ষসি উক্ষিন , ক্ষ তা- আব্দু 

জক্ষেে,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1954 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

সছয়দ আেি ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1955 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে কক্ষরি , ক্ষ তা- 

জক্ষেে আহিদ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1956 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- 

আব্দুস আোি ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1957 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আব্দুস সাোি, ক্ষ তা- 

খক্ষেলুর রহিান,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1958 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা- 

কালশি আেী  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1959 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সসয়দুে ইসোি, ক্ষ তা- 

কাক্ষছি আেী,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1960 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাহাোঃ আেি, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1961 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে িালেক, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ,   সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1962 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে খালেক, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ,  সাং- 

মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1963 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আিানত উল্লাহ, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1964 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস শুক্কুর, ক্ষ তা- নুর 

মিাহােদ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1965 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আদি আেী, ক্ষ তা – 

িকবুে আহিদ ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1966 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িকবুে আহিদ , ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে আক্ষজজ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1967 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে আক্ষজজ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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দাগ
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দাগ
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ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1968 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মসক্ষেনা আক্তার , স্বািী- মৃত 

বাদশাহ ক্ষিয়া,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1969 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা- 

িকবুে শরীি,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1970 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হক, ক্ষ তা- ইসা শাহ,  

সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1971 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছ দ কালশি , ক্ষ তা- 

সছয়দুর রহিান, সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1972 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- হাছন 

আেী,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1973 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষিলরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মসােতান আহিদ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1974 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মহালসন আহিদ, ক্ষ তা- 

িক্ষকর আহিদ ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1975 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

মসােতান আহিদ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1976 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কালশি আেী, ক্ষ তা- 

আলবদন আেী,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1977 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

সছয়দুর রহিান,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1978 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ঠান্ডা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মিাছা আেী,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1979 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1980 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রক্ষহি, ক্ষ তা-  সাং- 

মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1981 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মসােতান আহিদ, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1982 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মসােতান আহিদ, ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিয়া,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1983 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আহিদ, ক্ষ তা- ইিান 

শরীি,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1984 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- 

আবদুস শুক্কুর,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1985 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নবী মহালসন, ক্ষ তা- মিলহর 

আেী,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1986 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মনািানুে হক, ক্ষ তা- 

মসােতান আহিদ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1987 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষিক, ক্ষ তা- িকবুে 

শক্ষরি,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1988 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাজালেে হক, ক্ষ তা- 

মুখলেছুর রহিান,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1989 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেি, ক্ষ তা-ওো 

ক্ষিয়া,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1990 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ আেী,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1991 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রক্ষহি , ক্ষ তা- মৃত 

মিলহর আেী,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1992 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- 

আবদুল্লাহ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1993 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মিাস্তিা 

কািাে ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

1994 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- 

এরশাদ উল্লাহ ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1995 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষহি,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1996 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মহাসন আেী, ক্ষ তা- খক্ষেলুর 

রহিান,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1997 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1998 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আেি, ক্ষ তা- কাক্ষদর 

মহালসন ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

1999 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আহিদ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2000 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আব্দুস ছত্তার, ক্ষ তা- 

আহােদ ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2001 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষকর আহিদ , ক্ষ তা- 

নছরত আেী,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2002 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মহালছন আেী, ক্ষ তা- 

কাোি ক্ষিয়া,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2003 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2004 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- ইিান 

শক্ষরি,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2005 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- সসয়দ 

আেি,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2006 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে কালদর, ক্ষ তা- 

আবদুে খালেক,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2007 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- বাচা 

ক্ষিয়া,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2008 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুল্লাহ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2009 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ইউছুি 

আেী,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2010 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আেি, ক্ষ তা- মগাোি 

আেী,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.35 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2011 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সসয়দ আেি, ক্ষ তা- 

ইসহাক আহিদ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.45 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2012 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছুরুত আেী, ক্ষ তা- ইসহাক 

আহিদ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2013 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মহালসন আহিদ, ক্ষ তা- োে 

মিাহােদ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2014 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা- 

আজগর আেী,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2015 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

কক্ষরি আেী,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2016 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আেি, ক্ষ তা- কক্ষরি 

আেী,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2017 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- কক্ষরি 

আেী,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2018 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুস শুক্কুর,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2019 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুস শুক্কুর,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2020 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ এরশাদ উল্লাহ, ক্ষ তা- আবদু 

সাোি,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2021 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মুক্ষিজ আেি, ক্ষ তা- 

মিলহর আেী,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2022 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2023 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষিনু আরা মবগি, স্বািী- 

সাগর আেী,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2024 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সছয়দ নুর, ক্ষ তা- আবদুস 

শুক্কুর,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2025 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সছয়দ  কক্ষরি, ক্ষ তা- সছয়দ 

নুর, সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2026 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ কক্ষরি, ক্ষ তা- িীর 

আহিদ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2027 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2028 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ জক্ষসি, ক্ষ তা- আবদু 

জক্ষেে,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2029 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

সছয়দ আেি,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2030 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- 

ইসহাক আহিদ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2031 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুল্লাহ, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ,  সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2032 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আবদুে িালেক, 

ক্ষ তা- রক্ষশদ আহিদ,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2033 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি আেী,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2034 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জক্ষির উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত ইিাি মহালসন,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2035 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- দক্ষেে 

আহিদ, সাং- মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2036 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

আবদুে কালদর,  সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 353 - 528 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2037 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেী, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2038 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাোঃ আেী, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2039 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষেয়াকত আেী, ক্ষ তা- হাজী 

বক্ষদউর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2040 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মুজাফ্ির আহিদ, ক্ষ তা- 

বদরুজ্জািান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2041 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- 

আবদুস ছত্তার, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2042 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবু তালেব, ক্ষ তা- আবদুস 

ছত্তার, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2043 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আবদুস ছত্তার, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2044 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ খাইরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

সছয়দ আক্ষিন, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2045 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ওবাইদুে হক, ক্ষ তা- মহাসন 

আহিদ, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2046 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাজাফ্ির আহিদ, ক্ষ তা- 

আবদুস সাোি, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2047 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস সাোি, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2048 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িনজুর আেি, ক্ষ তা- 

আবদুস সাোি, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2049 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্তার মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুস শুক্কুর, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2050 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবু তালেব, ক্ষ তা- আবুে 

কাোি, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2051 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে গফুর, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2052 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে িালজদ, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2053 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুে কালদর, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2054 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সছয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2055 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2056 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ খক্ষতজা মবগি, স্বািী- 

মিলহর আেী, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2057 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা- 

মুক্ষজব উল্লাহ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2058 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আয়াছ, ক্ষ তা- মশখ আহিদ, 

সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2059 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

আবুে মহালসন, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2060 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুস শুক্কুর, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2061 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষদেদার আেি, ক্ষ তা- 

আবদুে  কক্ষরি, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2062 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাহজাহান, ক্ষ তা- আবদুে 

কক্ষরি, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2063 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুস শুক্কুর, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2064 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাোঃ ইসোি, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2065 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মবোে মহালসন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2066 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর মিাোঃ, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2067 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইক্ষিস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- জাোে 

আহিদ, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2068 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2069 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2070 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ গফুর, ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2071 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ওবাইদুে হক, ক্ষ তা- মিলহর 

আেী, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2072 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস সাোি, ক্ষ তা- 

নাক্ষদর মহালসন, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2073 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষিনা খাতুন, স্বািী- 

নাক্ষদর মহালসন, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2074 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িাহামুদুে হক, ক্ষ তা- 

নাক্ষদও মহালসন, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2075 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নাক্ষদর মহালসন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

সুোইিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2076 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2077 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আহিদ মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2078 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- বক্ষদউে 

আেি, সাং- কালুয়ারলখাো

0.70 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2079 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ক্ষছক্ষিক, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2080 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

শািশু ক্ষিয়া, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2081 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষির কালশি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2082 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- ছক্ষব্বর 

আহিদ, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2083 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ দানু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আবদুে 

কক্ষরি, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2084 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- দানু 

ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2085 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- 

দানু ক্ষিয়া, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2086 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2087 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রালশদা মবগি, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2088 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস সাোি, ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষহি, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2089 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষহি, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2090 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- িকবুে 

শক্ষরি, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2091 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- ঠান্ডা 

ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2092 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জান্নাত আরা মবগি, স্বািী - 

মৃত কালশি আেী, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2093 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুল্লাহ, ক্ষ তা- আবদুে 

কক্ষরি, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2094 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নবী মহালসন, ক্ষ তা- 

আিোতুন, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2095 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ সসকত আেী, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2096 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মসােতান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2097 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবু তালহর, ক্ষ তা- আবদুস 

সািাদ, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2098 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আব্বাস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আবদুে হাক্ষকি, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2099 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জক্ষেে, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2100 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষসরাজ  ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2101 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2102 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মিাোঃ ইক্ষিস, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2103 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবু তালহর, ক্ষ তা- শাহাব 

উক্ষিন, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2104 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছালবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মসােতান আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2105 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষির কালশি, ক্ষ তা- সছয়দুর 

রহিান, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2106 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বাদশাহ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

িলয়জ আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2107 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আবদুস শুক্কুর, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2108 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- আবদু 

জক্ষেে, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2109 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বাবুে, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেি, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2110 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মিাজালেে, ক্ষ তা- 

ক্ষির আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2111 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- আবদু 

জক্ষেে, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2112 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2113 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষতউর রহিান, ক্ষ তা- 

আবদুে আক্ষজজ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2114 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরয়ি খাতুন, ক্ষ তা- 

রক্ষিক আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2115 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ  িারুক, ক্ষ তা- 

আবদুস শুক্কুর, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2116 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ িক্ষরদ, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2117 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস শুক্কুর, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2118 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষতউর রহিান, ক্ষ তা- 

হাক্ষকি আেী, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2119 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িাহামুদুে হক, ক্ষ তা- 

মহাসন আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2120 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কাক্ষছি আেী, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2121 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষহি, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2122 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আহিদ, ক্ষ তা- িক্ষকর 

আহিদ, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2123 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষদেদার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2124 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে গফুর, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2125 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2126 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িাহামুদুে হক, ক্ষ তা- 

সছয়দুর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2127 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

আশরি ক্ষিয়া, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2128 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- আবদুে 

কালদর, সাং- কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2129 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গুেজার মবগি, স্বািী- 

আবদুর রক্ষশদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2130 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দুর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2131 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দুর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2132 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা- 

খক্ষেলুর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2133 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2134 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছাোিত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মবোে উক্ষিন, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2135 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে আেি, ক্ষ তা- 

আবদু শুক্কুর, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2136 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আয়ুব আেী, ক্ষ তা- হাজী 

ইসিাঈে, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2137 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইক্ষিস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আক্ষজি 

উক্ষিন, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2138 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আেি, ক্ষ তা- কাক্ষছি 

আেী, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2139 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- নুর 

মহালসন, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2140 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2141 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইউছুি আেী, ক্ষ তা- আবদুর 

রক্ষহি, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2142 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইউছুি আেী , ক্ষ তা- আবু 

শািা, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2143 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আিান উল্লাহ,ক্ষ তা- 

জকক্ষরয়া, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2144 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- আবদুর 

রহিান, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2145 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবদুর রহিান, ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষহি, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2146 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আবু তালহর, ক্ষ তা- 

আবদুর রহিান, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2147 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সছয়দ আেি, ক্ষ তা- আবদু 

জক্ষেে, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1549 - 3438 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2148 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2149 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষির হািজা, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2150 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হক, ক্ষ তা- মিলহর 

আেী, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2151 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হক, ক্ষ তা- মিলহর 

আেী, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2152 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2153 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2154 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ এখোছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ক্ষিরুজ 

ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2155 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- কাক্ষছি 

আেী, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2156 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কালশি আেী,ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইসিাঈে, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2157 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাহ আেি, ক্ষ তা- কালশি 

আেী, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2158 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষদদার আেি,ক্ষ তা- ক্ষিরুজ 

ক্ষিয়া, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2159 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরু নবী, ক্ষ তা- আবু শািা, 

সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2160 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা- নুরু 

নবী, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2161 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষিজুে আেি, ক্ষ তা- নুরু 

নবী, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2162 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষশদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2163 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মিাছ্ 

আেী, সাং- কালুয়ারলখাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2164 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে কক্ষরি,ক্ষ তা- ক্ষজন্নত 

আেী, সাং- কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2165 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

কাক্ষছি আেী, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2166 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

জাোে অহিদ, সাং- 

কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2167 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু কক্ষরি, ক্ষ তা- মহাছন 

আহিদ, সাং- কালুয়ারলখাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2168 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছুরুত আেি, ক্ষ তা-িকবুে 

শরীি, সাং- কালুয়ারলখাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2169 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- আবদুে 

কক্ষরি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2170 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কাক্ষদর মহাছলন, ক্ষ তা- 

আবদুে কক্ষরি, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2171 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- আব্দু 

নবী, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2172 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ওো ক্ষিয়া, 

সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2173 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাক্ষহনা মবগি, স্বািী- 

আশরাি আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2174 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

আশরাি আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2175 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষির মহালছন, ক্ষ তা- 

আশরাি আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2176 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

আশরাি আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2177 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ জয়নাে, ক্ষ তা- 

আবদুস সাোি, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2178 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2179 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  সছয়দ আেি, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2180 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2181 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িনজুর আেি, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2182 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2183 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2184 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2185 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বাবুে, ক্ষ তা- ইয়াকুব 

আেী, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2186 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ গুরা পুতু, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2187 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ওয়াজ উক্ষিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2188 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- 

মসালেিান, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2189 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস শুক্কুর, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2190 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

আবদুল্লাহ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2191 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মসােতান আহিদ, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2192 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- হাক্ষবব 

উল্লাহ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2193 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2194 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2195 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইক্ষিস, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2196 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রহিান, ক্ষ তা- 

হাক্ষবব উল্লাহ, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2197 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

হাক্ষবব উল্লাহ, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2198 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- 

জাির আহিদ, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2199 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2200 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মসকান্দর আেী, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2201 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হায়দার আেী, ক্ষ তা- 

মসকান্দর আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2202 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ছক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা- 

মসকান্দর আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2203 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মদলোয়ার মহালসন, 

ক্ষ তা- মসকান্দর আেী, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2204 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মসকান্দর  

আেী, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2205 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেিগীর, ক্ষ তা- িকবুে 

শক্ষরি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2206 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

আবদুে িজে, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2207 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে আক্ষজি, ক্ষ তা- আনু 

ক্ষিয়া, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2208 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2209 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- ওো 

ক্ষিয়া, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2210 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে আেি, ক্ষ তা- আবদুে 

কক্ষরি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2211 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ গফুর,ক্ষ তা- নুরুে 

আেি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2212 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ উসিান গক্ষন, ক্ষ তা- আবু 

সসয়দ,সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2213 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা- আবু 

সসয়দ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2214 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2215 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2216 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িলয়জ আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2217 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মসােতান আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2218 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস শুক্কুর, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2219 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে গক্ষণ, ক্ষ তা- 

মুখলেছুর রহিান, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2220 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

আবদুস শুক্কুর, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2221 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ম ঠান  আেী, ক্ষ তা- আতর 

আেী, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2222 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- ছক্ষকর 

আহিদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2223 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইউনুছ, ক্ষ তা- মিাস্তাক 

আহিদ,সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2224 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আহিদ মহালসন, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2225 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- 

হাক্ষকি আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2226 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষরদা মবগি, স্বািী- মৃত 

আেী আকবর, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2227 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আহিদ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2228 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

আছত আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2229 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে িালেক, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2230 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

িনছুর আহিদ, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2231 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

ছক্ষির উক্ষিন, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2232 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত ছক্ষির 

উক্ষিন, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2233 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2234 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2235 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

ইউছুি আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2236 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ম ঠান আেী, ক্ষ তা- িক্ষরদ 

আেি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2237 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কািাে উক্ষিন,ক্ষ তা- 

আবদুর রহিান, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2238 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- িক্ষরদ 

আেি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2239 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইউনুছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সুেতান 

আহিদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2240 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সসয়দুর 

রহিান, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2241 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ইসহাক 

আহিদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2242 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে নবী, ক্ষ তা- ইসহাক 

আহিদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2243 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

জাক্ষকর মহালসন, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2244 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস শুক্কুর, ক্ষ তা- নুর 

আেি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2245 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রক্ষহি, ক্ষ তা- নুর 

আেি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2246 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- আক্ষে 

চান, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2247 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবু সছয়দ, ক্ষ তা- আবদুস 

শুক্কুর, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.75 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2248 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সািশুে আেি, ক্ষ তা- 

মুক্ষজব উল্লাহ, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2249 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- মুক্ষজব 

উল্লাহ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2250 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2251 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষসকদার আেী, ক্ষ তা- 

আতর আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2252 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী চাদ, ক্ষ তা- সছয়দুর 

রহিান, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2253 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বাদশাহ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- চাদ 

ক্ষিয়া, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2254 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ম ঠান আেী, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2255 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষি (বুলু), ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2256 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর জাহান, স্বািী - কালু 

ক্ষিয়া, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2257 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবু হান্নান, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2258 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সালদক আেী, ক্ষ তা- আেী 

চাদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2259 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শহর আেী, ক্ষ তা- আেী 

চাদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2260 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে িালেক, ক্ষ তা- 

মিািাজ্জে মহালসন, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2261 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- চাদ 

ক্ষিয়া, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2262 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

আশত আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2263 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস শুক্কুর, ক্ষ তা- িনু 

ক্ষিয়া, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2264 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাক্তার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2265 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সতয়ব ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আবদুর 

রক্ষশদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2266 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ক্ষির আহিদ, ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষশদ, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2267 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িলয়জ উল্লাহ, ক্ষ তা- ক্ষির 

আহিদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2268 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- ক্ষির 

আহিদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2269 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2270 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর মিাোঃ, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2271 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষজি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2272 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ এরশাদ উল্লাহ, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2273 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ এহসান আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2274 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2275 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সাক্ষবনা ইয়াছক্ষিন, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2276 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ গুেবাহার, স্বািী- আেী 

মহালসন, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2277 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বাদশাহ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2278 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ এরশাদ উল্লাহ, ক্ষ তা- 

বাদশাহ ক্ষিয়া, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2279 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা - 

আসত আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2280 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

আবদুে হাক্ষকি, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2281 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবু তালহর, ক্ষ তা- আবদুে 

হাক্ষকি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2282 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর জাহান, স্বািী- মৃত 

আবদুে হাক্ষকি, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2283 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2284 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- 

সসয়দুর রহিান, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2285 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

সসয়দুর রহিান, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2286 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নক্ষজর মিাোঃ, ক্ষ তা- সসয়দুর 

রহিান, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2287 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- 

সসয়দুর রহিান, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2288 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষজয়াউর রহিান, ক্ষ তা- 

জাির আেি, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2289 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2290 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাহলছন আেী, ক্ষ তা- 

আতর আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2291 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- 

জালকর মহালসন, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2292 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2293 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষশদ, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2294 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আব্বাস উক্ষিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শহীদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2295 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ ইব্রাহীি, ক্ষ তা- 

আব্বাস উক্ষিন, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2296 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- এরশাদ 

আেী, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2297 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িকবুে আহিদ, ক্ষ তা- 

এরশাদ আেী, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2298 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2299 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2300 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষিদুর রহিান, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2301 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

ইসহাক, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2302 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিোঃ নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউজ্জািান, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2303 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শালহদা মবগি, স্বািী- 

িক্ষরদুে আেি, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2304 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মসানা মিলহর, ক্ষ তা- আবুে 

কক্ষরি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2305 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

বক্ষদউজ্জািান, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2306 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- ইউনুছ 

আহিদ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2307 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2308 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- হাক্ষকি 

আেী, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2309 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাজালেে হক, ক্ষ তা- 

নুরুে কক্ষবর, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2310 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- নক্ষজর 

মহালসন, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2311 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মচলহর 

আেী, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2312 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরু নবী, ক্ষ তা- মচলহর 

আেী, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2313 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে িালেক, ক্ষ তা- 

হাজী বাদশাহ, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2314 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ইসহাক আহিদ, ক্ষ তা- 

হাজী বাদশাহ, সাং- ছাক্ষদর 

কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2315 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেী , ক্ষ তা- অক্ষছউর 

রহিান, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2316 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মহাছন আহিদ, ক্ষ তা- বদর 

উিীন, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2317 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রহিত উল্লাহ,ক্ষ তা- জাক্ষকর 

মহালসন, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2318 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ খালেদা মবগি, স্বািী- 

জাক্ষকর মহালসন, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2319 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ সছয়দ নুর, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2320 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নবী মহালসন, ক্ষ তা- আবু 

সছয়দ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2321 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবু সছয়দ, ক্ষ তা- আবদুে 

মিানাি, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2322 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস শুক্কুর, ক্ষ তা- আবু 

সছয়দ, সাং- ছাক্ষদর কাো

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2323 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2324 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2325 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আেী মহালসন, ক্ষ তা- জব্বর 

মুল্লুক, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2326 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাির আেি, ক্ষ তা- নুর 

আেী, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2327 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2328 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুল্লাহ, ক্ষ তা- মিাজালহর 

ক্ষিয়া, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2329 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আবদুল্লাহ, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2330 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাহাব  উক্ষিন, ক্ষ তা- আবুে 

হালশি, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2331 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাহারু মবগি, স্বািী- দুদু 

ক্ষিয়া, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2332 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- দুদু 

ক্ষিয়া, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2333 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- দুদু 

ক্ষিয়া, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2334 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে হক, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2335 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শালকর, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2336 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর আেি, ক্ষ তা- হাক্ষিদ 

আেী, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2337 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাক্ষিদা মবগি, স্বািী- মিাোঃ 

আেি, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2338 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সছয়দ আকবর, ক্ষ তা- 

কাক্ষদর মহালসন, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2339 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাস্তাক্ষিজ, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2340 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুস সাোি, ক্ষ তা- 

কাক্ষদর মহালসন, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2341 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মসােতান মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুন নবী, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2342 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- হাক্ষকি 

আেী, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2343 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুর রহিান, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2344 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2345 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে কাোি, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2346 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িলয়জ উল্লাহ, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2347 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রক্ষশদ আহিদ,ক্ষ তা- 

মিাজাক্ষহর মহালসন, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2348 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আয়ুব আেী,ক্ষ তা- আক্ষজজুর 

রহিান, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2349 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর নাহার, স্বািী- মসােতান 

আহিদ, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2350 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িিতাজ মবগি, স্বািী- নুরুর 

ছিা, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2351 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ এহছান আেী,ক্ষ তা- আবদুে 

হক, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2352 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাক্তার আহিদ,ক্ষ তা- 

হাব্বান আেী, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2353 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিৌোঃ খাইরুে বশর, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2354 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষজজুে ইসোি,ক্ষ তা- 

মিৌোঃ খাইরুে বশর, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2355 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাজী িজে আহিদ, ক্ষ তা- 

শাহাব ক্ষিয়া, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2356 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জালকর িাক্ষে, ক্ষ তা- শাহাব 

ক্ষিয়া, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2357 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাোঃ কালু, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2358 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2359 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ আেি,ক্ষ তা- নজু 

ক্ষিয়া, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2360 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- নাজু 

ক্ষিয়া, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2361 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাোে আহিদ,ক্ষ তা- 

খক্ষেে আহিদ, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2362 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

আবদুে কালদর, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2363 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2364 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2365 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে িালেক, ক্ষ তা- 

হাজী আবদুস সাোি, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2366 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে িন্নান, ক্ষ তা- হাজী 

আবদুস সাোি, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2367 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কালশি আেী, ক্ষ তা- 

বাদশাহ ক্ষিয়া, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2368 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর নাহার, স্বািী- আবু 

তালহর, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2369 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িালতিা মবগি, স্বািী-  

জাোে আহিদ, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2370 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ হাসান, ক্ষ তা- জাোে 

আহিদ, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2371 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- জাোে 

আহিদ, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2372 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2373 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ হাক্ষবব উল্লাহ, ক্ষ তা- নজু 

ক্ষিয়া, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2374 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

আবদুে কালদর, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2375 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কািাে  মহালসন, ক্ষ তা- 

হাজী কক্ষবর আহিদ, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2376 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

হাজী কক্ষবর আহিদ, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2377 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে িালেক,ক্ষ তা- মৃত 

আবদুস সাোি, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2378 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদুে িান্নান, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুস সাোি, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2379 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ কালশি আেী,ক্ষ তা- 

বাদশাহ ক্ষিয়া, সাং- 

ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2380 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুর নাহার, স্বািী- আবু 

তালহর, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2381 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ বক্ষশর উল্লাহ, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2382 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শাক্ষহদা মবগি, স্বািী- নুরুে 

ইসোি, সাং-মধছুয়া  ােং

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2383 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ োয়ো মবগি, স্বািী- 

আবদুে িালেক, সাং- 

কম্ব ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2384 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ রুলবে, ক্ষ তা- আবদুে 

িালেক, সাং- ক¤  ু^ক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1715 - 4001 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2385 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মসক্ষেি, সাং- আবুে বন্দর

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2386 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ, সাং- আবুে 

বন্দর

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2387 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, সাং- 

মকচুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2388 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ ক্ষরনা, স্বািী- মহোে, সাং- 

মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.50 খুক্ষনয়া ােং - - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2389 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আক্ষম্বয়া মবগি, স্বািী- মৃত 

কাক্ষছি আেী, সাং- 

মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.85 খুক্ষনয়া ােং - - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2390 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িক্ষকর আহিদ, ক্ষ তা- দুদু 

ক্ষিয়া, সাং-  াইন বাগান,

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2391 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষহর উক্ষিন, সাং- 

মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2392 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- বক্ষদ 

রহিান, সাং- মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2393 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মরাক্ষজনা আক্তার, স্বািী- 

আবু শািা, সাং- মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2394 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আসক্ষিদা মবগি, স্বািী- 

আক্ষরি, সাং- মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2395 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাতাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নুলর 

আেি মুক্ষি, সাং- মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2396 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবুে মহাসন, ক্ষ তা- সক্ষেি 

উল্লাহ, সাং- মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2397 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মরালকয়া আক্তার, স্বািী- 

নুরুে হক, সাং- মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2398 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ িীর আহিদ, ক্ষ তা- 

আবদুল্লাহ, সাং- মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2399 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মতাহরা মবগি, স্বািী- 

িক্ষকর আহিদ, সাং- 

মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2400 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সুেতান, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2401 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ নাক্ষজি, ক্ষ তা- খাইরুে 

আক্ষিন, সাং- মকঢ়ুবুক্ষনয়া

0.85 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2402 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ শািশুন নাহার, ক্ষ তা- 

আবদুে গফুর, সাং- পূব ব 

মধছুয়া  ােং

0.50 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2403 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- 

আবদুে কালদর, সাং- পূব ব 

মধছুয়া  ােং

0.50 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2404 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আবদুে কালদর, সাং- পূব ব 

মধছুয়া  ােং

0.50 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2405 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ িনছুর, ক্ষ তা- নজু 

ক্ষিয়া, সাং- পূব ব মধছুয়া  ােং

0.50 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2406 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ  মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- পূব ব 

মধছুয়া  ােং

0.50 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2407 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ বাবুে, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- পূব ব 

মধছুয়া  ােং

0.50 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2408 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- আক্ষজজুর 

রহিান, সাং- পূব ব মধছুয়া 

 ােং

0.50 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 1714 - 825 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

2409 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ আবাদুে হক মুক্ষনয়া ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ শক্ষি (কানকাো) 

সাং মথাইংগাকাো

3.50 দাক্ষরয়ার ক্ষদঘী - - 176 518 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2410 কক্সবাজার রামু রাজারকূে দাক্ষরয়ারদীক্ষঘ মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা- অক্ষছউর 

রহিান, সাং মথাইংগাকাো

0.50 জঙ্গে 

দাক্ষরয়ারক্ষদঘী

- - 7 - 7 2 বাড়ীঘর ও 

বসতক্ষিো ও 

বসতক্ষিে

উক্ষখয়া মরঞ্জ

2411 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

ম ঠান আেী, সাং- 

রহিলতর ক্ষবে, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2412 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দুে জক্ষেে, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.02  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2413 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী  আব্দুে িাবুদ, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

1.00  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2414 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী  নুরুক্ষিন িক্ষকর, ক্ষ তা- 

মিলহর আেী, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

1.00  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2415 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাজাহার মিম্বার, ক্ষ তা- 

মিলহর আেী, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

1.00  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2416 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী  আেী আহােদ, ক্ষ তা- 

নূর মিাহােদ, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

1.00  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2417 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ছক্ষগর আহেদ, ক্ষ তা- 

কাঁচা ক্ষিয়া, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2418 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী সুেতান আহােদ, ক্ষ তা- 

আেী আহােদ, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2419 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আবু সালেহ, ক্ষ তা- 

আক্কাছ ক্ষিয়া, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2420 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আেী আহােদ, ক্ষ তা- 

কালদর, সাংÑ রহিলতর 

ক্ষবে, ম াোঃ-বালুখােী, 

উ োঃ-উক্ষখয়া, মজো-

কক্সবাজার

1.00  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2421 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুে হক, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2422 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আেী 

আহােদ, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2423 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

আলয়নুক্ষিন, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2424 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জাির আেি, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

1.00  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2425 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আনজু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, সাংÑ রহিলতর 

ক্ষবে, ম াোঃ-বালুখােী, 

উ োঃ-উক্ষখয়া, মজো-

কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2426 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাোঃ হাছন, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির মহাছন, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

1.00  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2427 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নুর ইসোি, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাংÑ রহিলতর 

ক্ষবে, ম াোঃ-বালুখােী, 

উ োঃ-উক্ষখয়া, মজো-

কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2428 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী সছয়দ মহাছন, ক্ষ তা- 

আবুে খালয়র, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2429 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ইউছব আেী, ক্ষ তা- 

সসয়দুর রহিান, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

1.00  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2430 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- 

ইউছূ , সাংÑ রহিলতর 

ক্ষবে, ম াোঃ-বালুখােী, 

উ োঃ-উক্ষখয়া, মজো-

কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2431 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

উো ক্ষিয়া, সাংÑ 

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2432 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নুর আহেদ , ক্ষ তা-

সুেতান আহেদ, সাং-

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2433 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আেী আহেদ, ক্ষ তা-

মিাহছন আেী, সাং-

মগৌজলঘানা, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১০৬৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2434 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী সুেতান আহেদ, ক্ষ তা- 

কালু ক্ষিয়া, সাং-রহিলতর 

ক্ষবে, ম াোঃ-বালুখােী, 

উ োঃ-উক্ষখয়া, মজো-

কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ৩৯৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2435 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মসালেিান, ক্ষ তা- 

মগাোি মহালসন, সাং-

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ৩৯৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2436 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মসানােী, ক্ষ তা- িক্ষজবুর 

রহিান, সাং-রহিলতর 

ক্ষবে, ম াোঃ-বালুখােী, 

উ োঃ-উক্ষখয়া, মজো-

কক্সবাজার

1.00  ােংখােী ৩৯৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2437 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী বুজরুজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, সাং-

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ৩৯৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2438 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ঠান্ডা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- িজর 

রহিান, সাং-মগৌজ মঘানা, 

ম াোঃ-বালুখােী, উ োঃ-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ৩৯৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2439 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জহুর আেি, ক্ষ তা- 

ইিাি শরীি, সাং-মগৌজ 

মঘানা, ম াোঃ-বালুখােী, 

উ োঃ-উক্ষখয়া, মজো-

কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৩৯৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2440 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আবুে মহাছন, সাং-

রহিলতর ক্ষবে, ম াোঃ-

বালুখােী, উ োঃ-উক্ষখয়া, 

মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১১০ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2441 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ভুলু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আব্দুে 

কালদর, ম াষ্ট-থাইংখােী, 

উ লজো-উক্ষখয়া, মজো-

কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১১০ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2442 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নাজু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আব্দুে 

আেী,সাং- থাইংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১১০ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2443 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ছক্ষগর আহােদ, ক্ষ তা- 

আশ্রাব আেী,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

1.00  ােংখােী ১১০ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2444 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- 

ওয়াজ উিীন,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১১০ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2445 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী হাজী সছয়দুর রহিান, 

ক্ষ তা- মৃত ওয়াজ 

উিীন,সাং- থাইংখােী 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ োঃ-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১১০ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2446 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জাোে আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত রক্ষহি আেী,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১১০ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2447 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নূর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

হাচন আেী,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১১০ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2448 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ঠান্ডা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

শহর মুল্লুক,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১১০ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2449 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িক্ষকর আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত মহালসন আেী,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১১০ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2450 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আবু বক্কর মিম্বার, ক্ষ তা- 

মহালসন আেী,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১১০ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2451 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িকতুে মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত িক্ষকর মিাহােদ,সাং-

 থাইংখােী ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২১ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2452 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী খালেক, ক্ষ তা- মৃত কাো 

ক্ষিয়া,সাং- থাইংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২১ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2453 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ম োন আেী, ক্ষ তা- মৃত 

ওয়াজ উিীন, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১২১ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2454 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ক্ষগয়াস উিীন, ক্ষ তা- 

ছুলেিান মিম্বার,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১২১ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2455 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী সুেতান মচৌধুরী, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে হাক্ষকি,সাং- 

থাইংখােী ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১৯১ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2456 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ইছ ব আেী, ক্ষ তা- 

ছুলেিান মিম্বার,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৯ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2457 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- মৃত 

শহর মুল্লুক,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৯ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2458 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আজুলির আেী, ক্ষ তা- 

আহােদ মহালসন,সাং- 

থাইংখােী ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৯ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2459 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাছন আেী, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন,সাং- থাইংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১১৯ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2460 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী সছয়দ কালশি, 

ক্ষ তালিাছন আেী,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৯ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2461 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

মিাছন আেী,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৯ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2462 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- 

আব্দুে আক্ষজজ,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১১৯ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2463 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িনজুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষির উিীন,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১১৯ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2464 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নূর আহােদ, ক্ষ তা- ইছব 

আেী,সাং- থাইংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১১৯ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2465 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী হাজী আব্দুস ছাোি, 

ক্ষ তা- হাজী আিীর 

আেী,সাং- থাইংখােী 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৯ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2466 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুে িাবুদ, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষে আহেদ,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৯ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2467 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ছলেিান, ক্ষ তা- মৃত 

মতারাব আেী,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৯ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2468 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহেদ,সাং- 

থাইংখােী ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2469 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মসানা মিলহর, ক্ষ তা- 

হাছন আেী,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2470 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নুরুে বশর, ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিয়া,সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2471 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী রি বাহার, ক্ষ তা- মৃত 

নবী মহালসন, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2472 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

বাঁচা ক্ষিয়া, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2473 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষে বকস, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2474 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জাির, ক্ষ তা- মৃত অক্ষে 

বকস, সাং- পুটিবক্ষনয়া, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2475 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আবুে ক্ষিক্ষস্ত্র, ক্ষ তা- 

আব্দুে জব্বর, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2476 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- 

আবুে মহালসন, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2477 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী রক্ষকবুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

োে মিাহােদ, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2478 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

রক্ষকবুল্লাহ, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2479 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মতািালয়ে আহােদ, 

ক্ষ তা- আব্দুস সাত্তার, 

সাং- পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2480 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জাির ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহােদ, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2481 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুে খালেি, ক্ষ তা- 

অক্ষে বকস, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2482 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত উোদ আেী, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2483 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

বারী, সাং- পুটিবক্ষনয়া, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2484 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী উো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষেঅ বকস, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2485 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- অক্ষে 

বকস, সাং- পুটিবক্ষনয়া, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2486 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িক্ষনর আহােদ, ক্ষ তা- 

মগানা ক্ষিয়া, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2487 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িস্তিা খাতুন, ক্ষ তা- 

সসয়দুে রহিান, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.10  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2488 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- অক্ষে 

বকস, সাং- পুটিবক্ষনয়া, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2489 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আব্দুে গফুর, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2490 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ইসোি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নূর 

আহােদ ক্ষসকদার, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2491 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নাক্ষজর মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

আিীর মহালসন, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2492 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত রক্ষকব আেী, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2493 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আবুে িঞ্জুর, ক্ষ তা- 

আবুে মহালসন, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2494 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত মিলহর আেী, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2495 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নুরুজ্জািান, ক্ষ তা- মৃত 

আবু শরীি, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2496 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িজে আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত মিলহর আেী, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2497 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আক্ষিরুজ্জািান, ক্ষ তা- 

আবু শরীি, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2498 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ক্ষিয়া মহাছন, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহােদ, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2499 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী শহর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহােদ, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2500 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

ক্ষসক্ষিক আহিদ, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2501 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আেী  আহিদ, ক্ষ তা- 

মুকতুে মহালসন, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2502 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাক্তার, ক্ষ তা-মগরা 

ক্ষিয়া, সাং- পুটিবক্ষনয়া 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2503 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আেী মহালসন, ক্ষ তা- 

মহালসন আেী, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2504 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আোঃ রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

হাসান শরীি, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2505 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ইিাি শরীি, ক্ষ তা- মৃত 

বাঁচা ক্ষিয়া, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2506 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জহুর আেি, ক্ষ তা- আোঃ 

সাত্তার, সাং- পুটিবক্ষনয়া 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2507 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত বাঁচা 

ক্ষিয়া, সাং- পুটিবক্ষনয়া 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2508 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী অক্ষেমুক্ষিন, ক্ষ তা- 

সসয়দুর রহিান, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2509 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী হাসান আেী, ক্ষ তা- 

অেীমুক্ষিন, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2510 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- অক্ষছত্তর 

রহিান, সাং- পুটিবক্ষনয়া 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2511 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জক্ষকর আেি, ক্ষ তা- 

আব্দু ক্ষিয়া, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2512 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাহােদ নূর, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2513 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী হালিজ আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- 

শক্ষরিাতুল্লাহ, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2514 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কাোচান, ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2515 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত সুেতান আহিদ, সাং-

 পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2516 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আেী  আহিদ, ক্ষ তা- 

আিীর হািজা, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2517 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুে িাবুদ, ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- পুটিবক্ষনয়া 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2518 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ইয়াকুব আেী, ক্ষ তা- মৃত 

হাছন আেী, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2519 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা- 

সাব ক্ষিয়া, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2520 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কালশি আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আিীর আেী, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2521 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িনছুর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আিীর আেী, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2522 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ক্ষিয়া মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দুে জব্বর, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2523 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আজগর আেী, ক্ষ তা- 

আবুে মহালসন, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2524 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নূর ইসোি, ক্ষ তা- মগাো 

মহালসন, সাং- পুটিবক্ষনয়া 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2525 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহােদ, সাং- পুটিবক্ষনয়া 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2526 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- পুটিবক্ষনয়া 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2527 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নক্ষজর আহােদ, ক্ষ তা- 

আনু ক্ষিয়া, সাং- 

পুটিবক্ষনয়া ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১১৮ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2528 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী সসয়দ আকবর, ক্ষ তা- 

আবছার আেী, সাং- 

মিাছার মঘানা ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2529 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আেী আকবর, ক্ষ তা- 

আবছার আেী, সাং- 

মিাছার মঘানা ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2530 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আনছার আেী, ক্ষ তা- মৃত 

হায়দার আেী, সাং- 

মিাছার মঘানা ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2531 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িক্ষকর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

মুনছুর আেী, সাং-মিাছার 

মঘানা ম াষ্ট-বালুখােী, 

উ লজো-উক্ষখয়া, মজো-

কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2532 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ছক্ষব্বর আহােদ, ক্ষ তা- 

মুনছুর আেী, সাং- 

মিাছারলঘানা ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2533 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী সুেতান আহােদ, ক্ষ তা- 

শালঘর আেী, সাং- 

মিাছারলঘানা ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2534 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা- 

িকবুে মহালসন, সাং- 

মিাছারলঘানা ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2535 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা- 

িনছুর আেী, সাং- 

মিাছারলঘানা ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2536 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নুর আহােদ, ক্ষ তা- 

অক্ষেউল্লাহ, সাং- 

নেবুক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৩৬০৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2537 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জাক্ষগর মহালসন, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

নেবুক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৩৬০৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2538 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী অক্ষেচান, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষতউর রহিান, সাং- 

নেবুক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৩৬০৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2539 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মহালসন আহােদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহােদ, সাং- 

নেবুক্ষনয়া,  ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৩৬০৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2540 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আবুে িনসুর, ক্ষ তা- 

মহালসন আহােদ, সাং- 

নেবুক্ষনয়া, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৩৬০৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2541 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

আব্দুে জব্বর, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2542 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুে জব্বার, ক্ষ তা- িনু 

ক্ষিয়া, সাং-  ােংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2543 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2544 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নূর আেি, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং-  ােংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2545 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

সসয়দ আহােদ, সাং- 

 ােংখােী ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2546 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

সসয়দ আহােদ, সাং- 

 ােংখােী,  ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2547 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী হাছন আহােদ, ক্ষ তা- 

মহাছন আেী, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2548 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জক্ষিো খাতুন, স্বািী- মৃত 

আকবর আেী, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2549 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাশারি আেী, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2550 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আেী মহালসন, ক্ষ তা- 

জক্ষির উক্ষিন, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2551 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী হাক্ষিদ মহালসন, ক্ষ তা- 

নূর আহােদ, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2552 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজমুক্ষিন, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2553 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িক্ষকর আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত ইিাি শরীি, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2554 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী বান্টু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

ইিাি শরীি, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2555 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিয়া, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ১২৪ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2556 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জাির আেি, ক্ষ তা- 

আশরাি আেী, সাং- 

িাক্ষড়র ক্ষবে, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ৩৬০৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2557 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী শািছুে আেি, ক্ষ তা- 

আশরাি আেী, সাং- 

িাক্ষড়র ক্ষবে, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ৩৬০৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2558 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহােদ, সাং- 

িাক্ষড়র ক্ষবে, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ৩৬০৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2559 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী শািছুে আেি, ক্ষ তা- 

অক্ষছউর রহিান, সাং- 

িাক্ষড়র ক্ষবে, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৩৬০৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2560 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- রুহুে 

আিীন, সাং- িাক্ষড়র 

ক্ষবে, ম াষ্ট-বালুখােী, 

উ লজো-উক্ষখয়া, মজো-

কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ৩৬০৫ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2561 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিয়া মহাছন, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫২৯২ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2562 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- 

আব্দুস মসাবহান, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2563 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মোকিান হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2564 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিৌোঃ আবুে কালশি, 

ক্ষ তা- মৃত কাো ক্ষিয়া, 

সাং-  ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2565 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আেী মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

সত্তর আেী, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2566 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আবুে িনছুর, ক্ষ তা- 

ছক্ষিউিীন, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2567 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দু সাোি, ক্ষ তা- মৃত 

ছক্ষিউিীন, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2568 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিৌোঃ রক্ষশদ আহােদ, 

ক্ষ তা- মৃত এজাহার 

ক্ষিয়া, সাং-  ােংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2569 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে জক্ষেে, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2570 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা- নূর 

আেী, সাং-  ােংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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খক্ষতয়ান

আর.এস 
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আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2571 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে হাছন আেী, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2572 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী বাবুে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুন নবী, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2573 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নুরুিীন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে আেীি, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2574 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আবু ক্ষসক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ মহাছন, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2575 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত আিীর হািজা, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2576 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আিীর হািজা, ক্ষ তা- 

মৃত মিাহােদ মহাছন, 

সাং-  ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2577 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িাহমুদা ক্ষবক্ষব, স্বািী- মৃত 

সসয়দ কক্ষরি, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2578 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িীর কালশি, ক্ষ তা- 

অক্ষছউর রহিান, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2579 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুে আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহােদ, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2580 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিৌোঃ মিাহােদ জলু, 

ক্ষ তা- নূর আহােদ, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2581 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী বক্ষদউক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ম োন আেী, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2582 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহেদ, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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আর.এস 
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আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2583 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষছউক্ষিন, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2584 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

আব্দু শুক্কুর, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2585 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসূি আেী, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2586 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাক্তার মিাহােদ, ক্ষ তা- 

আব্দু শুক্কুর, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2587 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী সসয়দ মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুন নবী, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2588 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আেী আকবর, ক্ষ তা- 

মসােতান আহােদ, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2589 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী বক্ষশর আহােদ, ক্ষ তা- 

নূর ইসোি, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2590 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী সুেতান আহােদ, ক্ষ তা- 

মহাছন আেী, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2591 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী হাক্ষিদ মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজাহার আহােদ, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2592 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- 

মিাজাহার আহােদ, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2593 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী হালশি শরীি, ক্ষ তা- 

আব্দুর রহিান, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.50  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2594 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুস সাত্তার, ক্ষ তা- মৃত 

ঘয়রাত আেী, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2595 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জহুর আেি, ক্ষ তা- 

ছাত্তার, সাং-  ােংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2596 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নূর ইসোি, ক্ষ তা- দুো 

ক্ষিয়া, সাং-  ােংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2597 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে িক্ষজদ, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2598 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী িক্ষনর আহােদ, ক্ষ তা- 

মগাোি মহাছন, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2599 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আনজু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু গক্ষণ, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2600 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জুলেখা ক্ষবক্ষব, স্বািী- 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2601 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুে আেী, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2602 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নূর মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2603 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ইিাি শরীি, ক্ষ তা- বাঁচা 

ক্ষিয়া, সাং-  ােংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2604 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাোঃ ইব্রাহীি, ক্ষ তা- মৃত 

বাঁচা ক্ষিয়া, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.40  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2605 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

হালশি শরীি, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2606 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী হাছন আেী, ক্ষ তা- 

আোউক্ষিন, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2607 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

আব্দুর রহিান, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2608 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী বাবুে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আব্দুে খালেক, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2609 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী রক্ষহিা খাতুন, স্বািী- 

মিাহােদ নূর, সাং- 

 ােংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ৫৫২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2610 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুে কুদ্দুছ, ক্ষ তা- মৃত 

জব্বর আেী, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2611 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী সালজদা মবগি, ক্ষ তা- 

আব্দুে জক্ষেে, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2612 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নাক্ষজর মহাছন, ক্ষ তা- 

োে ক্ষিয়া, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2613 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আয়ুব আেী, ক্ষ তা- মৃত 

োে ক্ষিয়া, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2614 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী কাক্ষশি আেী, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, সাং- থাইংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2615 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী রক্ষশদ আহােদ, ক্ষ তা- 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2616 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

মিাখলেছুর রহিান, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2617 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আেী আহােদ, ক্ষ তা- 

মিাবারক আেী, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2618 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নুর ইসোি, ক্ষ তা- 

মিাবারক আেী, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2619 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

এয়াকুব আেী, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2620 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আবু শািা, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আহােদ, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2621 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জাির আেি, ক্ষ তা- 

সতয়ংগুোে, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2622 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নক্ষজর আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিয়াজান, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2623 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী সতয়ংগুোে, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষিয়াজান, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.30  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2624 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

হাছন আেী, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।
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ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2625 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- মৃত 

মিাখলেছুর রহিান, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2626 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাজালহর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

সতয়ংগুোে, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2627 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ছক্ষব্বর আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে জব্বার, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2628 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাোঃ মিরলদৌস, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে জব্বার সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2629 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ইয়াকুব আেী, ক্ষ তা- নজু 

ক্ষিয়া, সাং- থাইংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2630 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী দরলবশ আেী, ক্ষ তা- নজু 

ক্ষিয়া, সাং- থাইংখােী, 

ম াষ্ট-বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2631 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী আক্ষছয়া খাতুন, ক্ষ তা- 

নজু ক্ষিয়া, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.10  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2632 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাহােদ মহাছন, ক্ষ তা- 

হায়দার আেী, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2633 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী নূর আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2634 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী জাির আহােদ, ক্ষ তা- 

নাক্ষজর মহালসন, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2635 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী মিাবারক আেী, ক্ষ তা- 

নজু ক্ষিয়া, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।

2636 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া থাইংখােী ইছব আেী, ক্ষ তা- 

মিৌোনা রক্ষশদ, সাং- 

থাইংখােী, ম াষ্ট-

বালুখােী, উ লজো-

উক্ষখয়া, মজো-কক্সবাজার

0.20  ােংখােী ১২৩ ২ ঘরবাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2637 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

নূরুে ইসোি, ক্ষ তা- আবু 

সািা, সাং- মচৌখােী, 

 ােংখােী, বালুখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ২টি

2638 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

রহিত উল্যাহ, ক্ষ তা- 

আবু সািা, সাং- মচৌখােী, 

 ােংখােী, বালুখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.4 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ২টি

2639 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

মচলহর আেী, সাং- গয়াে 

িারা, উক্ষকয়া, কক্সবাজার।

0.04  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ১টি

2640 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

মচলহর আেী, গয়ােিারা, 

উ লজো- উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.2  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ১টি

2641 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

বাবুে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আব্দুস শুক্কুর, সাং- 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.03  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৭/মিাছা অব 

২০১৪-১৫

2642 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

শক্ষিকুর রহিান, ক্ষ তা- 

আবুে িনজুর, সাং- 

মিাছার মখাো, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.07  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৮/মিাছা অব 

২০১৪-১৫

2643 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জয়নাে, ক্ষ তা- কািাে 

মহালছন, সাং-  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.05  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০১/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2644 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিয়া মহালছন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.05 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৯/মিাছা অব 

২০১৪-১৫
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2645 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আেী, আকবর, ক্ষ তা- 

মৃত আবদুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.05 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৩/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2646 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

জালগর আেী, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.03 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৪/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2647 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ছক্ষকনা খাতুন, ক্ষ তা- 

জক্ষহর আহলিদ, সাং- 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.37 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি

2648 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

িনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়া,  ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

1.72  ােংখােী - - 3 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৯/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2649 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জয়নাে, ক্ষ তা- আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং- 

মিাছারলখাো, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.62  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৫/মিাছা অব 

২০১৭-১৮

2650 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জাকাক্ষরয়া, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি,  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.62 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৮/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2651 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ইউনুস, ক্ষ তা- আব্দুর 

জব্বার, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.28 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ৩টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১০/মিাচা অব 

২০১৫-১৬

2652 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মহালসন, ক্ষ তা- জালবর 

আহলিদ, সাং- মচৌখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.9 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১১/মিাচা অব 

২০১৫-১৬

2653 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবুে বলশর, ক্ষ তা- 

ক্ষছকান্দার, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.04 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১২/মিাচা অব 

২০১৫-১৬



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2654 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- মবচারত 

আেী, সাং- মিৌচার 

মখাো(কাঁঠাে বাগান), 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.5 উত্তর হ্নীো - - 170 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৪/মিাচা অব 

২০১৫-১৬

2655 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাোঃ কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে িামুদ, সাং- 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

1.6 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৫/মিাচা অব 

২০১৫-১৬

2656 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

সছয়দ কালশি, সাং- 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.85 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০১/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2657 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবু বুইয়া, ক্ষ তা- আব্দুে 

িাবুদ, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

1.2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ৩টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০২/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2658 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

নুরুে হুদা, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইসিাইে, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ৩টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৩/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2659 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ক্ষনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

সুেতান আহলিদ, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ৪টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৪/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2660 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.35  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৫/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2661 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাোঃ মসালহে, ক্ষ তা- 

কািাে মসৌদাগর, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1.37 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ৩টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৬/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2662 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মহালসন আহলিদ 

মচৌক্ষকদার, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন,  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.6 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ৩টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৭/মিাছা অব 

২০১৬-১৭



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2663 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

সাইফুে, ক্ষ তা- িিতাজ 

উক্ষিন আহলিদ, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

2.75 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ৩টি -

2664 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ওসিান, ক্ষ তা- আবুে 

বশর, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

2.75 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ৪টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৯/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2665 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা- 

মৃত উির ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, উক্ষখয়া 

কক্সবাজার।

0.03  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১০/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2666 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

িাক্ষনক, ক্ষ তা- আব্দুস 

সাোি, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.03 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১২/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2667 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আেী মহালসন, ক্ষ তা- 

িকবুে মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.01  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৩/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2668 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- রুলবে 

মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.01 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৪/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2669 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

নুরুে হুদা, ক্ষ তা- 

মোকিান হাক্ষকি, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.01 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৫/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2670 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আব্দুে জব্বার, ক্ষ তা- 

বাগ িক্ষকর, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.01  ােংখােী - - 170 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৬/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2671 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- কািাে 

মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.01 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2672 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

রক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত নজু 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.02 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৮/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2673 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আবু ক্ষছক্ষিক, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.02 উত্তর হ্নীো 3 2 ঘর- ১টি -

2674 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.03 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2675 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মোকিান হাক্ষকি,সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

7  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ৫টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০১/মিাছা অব 

২০১৭-১৮

2676 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাোঃ কালু, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.05  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৩/মিাছা অব 

২০১৭-১৮

2677 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

 শাহ্ আেি, ক্ষ তা- 

সসয়দ মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.05 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৪/মিাছা অব 

২০১৭-১৮

2678 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

কািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

হাক্ষজ গুরা ক্ষিয়া,সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.05  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি -

2679 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জাক্ষকর আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষির মহালসন,সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.02  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৬/মিাছা অব 

২০১৭-১৮

2680 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত 

ইবরাক্ষহি ক্ষিয়া, সাং- 

জাম্ব ক্ষনয়া, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.5  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ৫টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৫/মিাছা অব 

২০১৮-১৯



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2681 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর জব্বার, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.5  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ৪টি -

2682 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

রক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

জাম্ব ক্ষনয়া, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.05  ােংখােী - 1207 2 ঘর- ৪টি -

2683 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

সাইদুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাবারক আেী, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.5  ােংখােী - 1207 2 ঘর- ১টি -

2684 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

মচলহর আেী, সাং- 

গয়ােিারা, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.7  ােংখােী - 3736 2 ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৬/মিাছা অব 

২০১৮-১৯

2685 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

বাবুে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আব্দুস শুক্কুর, সাং- 

মগায়াে িারা, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.5  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি -

2686 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

শক্ষিকুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে িজুতর, সাং- 

মিৌছার মখাো, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.7  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০১/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2687 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জয়নাে, ক্ষ তা- কািাে 

মহালসন, সাং-

মিাছারলখাো, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.1  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি -

2688 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

শক্ষিকুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে িজুতর, সাং- 

মিৌছার মখাো, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.2  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি -



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2689 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- মৃত 

উির ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.2  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০১/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2690 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ছক্ষকনা খাতুন, স্বািী- 

জক্ষহর আহিদ,সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.2  ােংখােী - - 3009 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৬/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2691 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জয়নাে, ক্ষ তা- আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং- 

মিাচারলখাো, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.1  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি -

2692 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

নুরুে আবসার, ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি, সাং- 

নেবক্ষনয়া, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.1  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি -

2693 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিয়ার বক্স, সাং-

আনজুিান  াড়া, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.2  ােংখােী - 3736 2 ঘর- ২টি -

2694 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

 সসয়দুে হক, ক্ষ তা- 

জাির, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী (ক্ষচতা মখাো), 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.5  ােংখােী - 3736 2 ঘর- ২টি -

2695 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

 মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা- আবু 

ক্ষসক্ষিক িাক্ষে, সাং-

মিাচার মখাো (জাম্ব ক্ষনয়া), 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.5  ােংখােী - 3736 2 ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৩/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2696 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- মবচারক 

আেী, সাং- মিাছারলখাো, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

5  ােংখােী 170 2 ঘর- ২টি -

2697 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ছাক্ষব্বর আহলেদ, ক্ষ তা-

মৃত িনজুর আেী, সাং- 

মিাছালখাো, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

5  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৬/মিাছা অব 

২০১৫-১৬
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2698 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

নুরুে বশর, ক্ষ তা-আব্দুস 

ছাোি, সাং- মিৌছার 

মখাো, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

5  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি -

2699 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আেী  মহালসন, ক্ষ তা-

িকবুে মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি   ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.25  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি -

2700 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত 

মোকিান হাক্ষকি, সাং-

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.2  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৩/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2701 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাোঃ ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা-

কালু মহডম্যান, সাং-

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-৩১/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2702 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

কক্ষরি উল্লা, ক্ষ তা-মৃত 

মসাোইিান, সাং- মগায়াে 

িারা, উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০১/মিাছা অব 

২০২০-২১

2703 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা-মৃত 

ওির আেী, সাং- মগায়াে 

িারা, উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

2  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১০/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2704 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

িলনায়ারা মবগি, ক্ষ তা-

আব্দুে গক্ষণ, সাং- মগায়াে 

িারা, উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

2  ােংখােী - - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১০/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2705 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আশা মবগি, ক্ষ তা-

জােন, সাং- মগায়াে 

িারা, উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1  ােংখােী - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১০/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2706 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আেী মহালসন, ক্ষ তা-গুরা 

ক্ষিয়া, সাং মিাছার মখাো, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1  ােংখােী - 3736 2 - - - ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-৭/মিাছা অব 

২০১৬-১৭



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2707 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জাক্ষগর আেি, ক্ষ তা-মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং-

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1  ােংখােী - 3736 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-৬/মিাছা অব 

২০১৭-১৮

2708 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

কািাে মহাসাইন, ক্ষ তা-

হাজী গুরা ক্ষিয়া, সাং 

মিাছার মখাো, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

1  ােংখােী 3736 2 - - - ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-৫/মিাছা অব ২০১৭-

১৮

2709 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাোঃ কালশি, ক্ষ তা-

আক্ষজি উক্ষিন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.03 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৫/মিাছা অব 

২০১৯-২০

2710 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাোঃ মুসা, ক্ষ তা- মৃত 

ইয়কুব, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.05 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১১/মিাছা অব 

২০১৭-১৮

2711 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা-মৃত 

নক্ষজর আহলিদ, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.05 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১/মিাছা অব 

২০১৮-১৯

2712 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাোঃ নুর, ক্ষ তা- কািাে 

মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.03 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০২/মিাছা অব 

২০১৮-১৯

2713 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

আক্ষজি উক্ষিন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.5 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - বশতক্ষিো- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৮/মিাছা অব 

২০১৭-১৮

2714 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মহালসন আেী, ক্ষ তা- 

জালবদ আেী, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.25 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৪/মিাছা অব 

২০১৮-১৯

2715 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

বুজরত ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ইউসুি আেী, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2716 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মবোে, ক্ষ তা-আশরাি 

আেী, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ২টি -

2717 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

শুকুর, ক্ষ তা- মৃত জাক্ষকর 

মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.3 উত্তর হ্নীো - 3 2 - - ঘর- ২টি -

2718 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আক্ষজজ, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-  ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.2 উত্তর হ্নীো - 3 2 - - ঘর- ২টি -

2719 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

রক্ষবউে, ক্ষ তা-মৃত 

মহালসন িক্ষকর, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - 3 2 - - ঘর- ২টি -

2720 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

কুেসুি, স্বািী-আবু সসয়দ 

িনু, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.3 উত্তর হ্নীো 3 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৩/মিাছা অব 

২০১৮-১৯

2721 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জাির ড্রাইিার, ক্ষ তা-

মৃত ইউসুি আেী, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.15 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2722 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

িনজুর, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-  ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2723 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

বুইরা, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং-  ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2724 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাোঃ মুসা, ক্ষ তা- মৃত 

ইয়াকুব িক্ষকর, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

5 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১১/মিাছা অব 

২০১৭-১৮



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2725 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

সসয়দ আেি, ক্ষ তা-নুরুে 

ইসোি, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-২৭/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2726 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জাির ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত 

ইউসুি আেী, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.15 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2727 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জালহদ মহালসন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহলিদ, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৯/মিাছা অব 

২০১৪-১৫

2728 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2729 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

হাসান, ক্ষ তা- আসরাি 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.15 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৯/মিাছা অব 

২০১৪-১৫-

2730 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আলনায়ার, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং-  ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2731 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

হাসান আেী, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2732 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবুে কাোি, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.15 উত্তর হ্নীো - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2733 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মহোে, ক্ষ তা- আবুে 

িনজুর, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.5 উত্তর হ্নীো - 3 2 - - ঘর- ১টি -



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2734 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

খালেদা, স্বািী- নুর 

মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.25 উত্তর হ্নীো 3 2 - - ঘর- ১টি -

2735 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মসক্ষেি, ক্ষ তা-সািসুে 

আেি, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

4 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2736 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

রায়হান, ক্ষ তা-মৃত 

ইয়াকুব মিাস্তিা, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

5 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ৫টি -

2737 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মহালসন আহলিদ 

মচৌক্ষকদার, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

3 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ৩টি -

2738 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- 

খক্ষেে আহলিদ, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.5 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ২টি -

2739 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জয়ন উক্ষিন জনু, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ২টি -

2740 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

কািাে, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-  ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2741 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ক্ষিলরাজ, ক্ষ তা-মসানা 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2742 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জালহদ মহালসন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহলিদ, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০২/মিাছা অব 

২০১৫-১৬



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2743 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা-মৃত 

মিাহােদ শক্ষি, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ২টি -

2744 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবদুে িান্নান, ক্ষ তা- 

মৃত ইয়াকুব িক্ষকর, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

5 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ৬টি -

2745 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবদুে হান্নান, ক্ষ তা- 

মৃত ইয়াকুব িক্ষকর, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

7 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ৫টি -

2746 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আব্দুে নুর, সাং- মচৌখােী, 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.2 উত্তর হ্নীো - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2747 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

রহিাতুল্লাহ, ক্ষ তা- আবু 

সািা, সাং-  মচৌখােী, 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.4 উত্তর হ্নীো - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2748 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষিয়া মহালসন িক্ষকর, সাং-

  ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০২/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2749 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষিয়া মহালসন িক্ষকর, সাং-

  ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.2 উত্তর হ্নীো 3 2 - - ঘর- ২টি -

2750 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জালহদ আেি, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2751 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ইউসুি আেী, ক্ষ তা-মৃত 

িকবুে মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.3 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০২/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2752 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আেী আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রহিান, সাং- 

কালুিারা, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2753 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

বক্ষদরাি, ক্ষ তা- মৃত 

মহালসন আেী, সাং- 

কালুিারা, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৩/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2754 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবু তালহর, ক্ষ তা- মসানা 

আেী, সাং- কালুিারা, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৩/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2755 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবুে হালশি, ক্ষ তা-

মসানা আেী, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৩/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2756 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

 াকাক্ষরয়া, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৮/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2757 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ইসহাক, ক্ষ তা- আইন 

উক্ষিন িক্ষকর, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৮/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2758 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবু সালেহ িনু ক্ষিয়া, 

ক্ষ তা- গুরা ক্ষিয়া, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -

2759 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

িিতাজ মবগি, ক্ষ তা- 

িনু ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৯/মিাছা অব 

২০১৫-১৬



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2760 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ইউনুস, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে জব্বার, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.5 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১০/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2761 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- ইিাি 

শক্ষরি, সাং- মচৌখােী, 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

2.5 উত্তর হ্নীো - 3 2 - - ঘর- ৪টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১০/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2762 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মহালসন, ক্ষ তা-জালবর 

আহলিদ, সাং-  মচৌখােী, 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.5 উত্তর হ্নীো - 3 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১১/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2763 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

বাবুে, ক্ষ তা-নুর, সাং-

মচৌখােী,  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

4 উত্তর হ্নীো - 3 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১১/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2764 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবুে বশর, ক্ষ তা-

মসকান্দার, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.2 উত্তর হ্নীো 3 2 - - ঘর- ২টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৮/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2765 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জালহদ আেি, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৮/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2766 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ইউসুি আেী, ক্ষ তা-মৃত 

িকবুে মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.3 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৮/মিাছা অব 

২০১৫-১৬

2767 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আেী আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রহিান, সাং- 

কালুিারা, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর- ১টি -



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2768 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাহােদ আেী, ক্ষ ং-

মৃত: আশরাি ক্ষিয়া, সাং-

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজাবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসতক্ষিো  ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-৩২/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2769 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

 সসয়দ মহালসন, ক্ষ ং-মৃত: 

মহালছন সাং- মচৌখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-৩০/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2770 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

তযাববুয়া, ক্ষ ং-মৃত 

িাহাক্ষরয়া, সাং-মচৌখােী, 

আন্দারী মঘানা।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-২৯/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2771 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আবদুে হাক্ষকি, ক্ষ ং-মিা: 

মিাক্তার মেচু, সাং- 

মচৌখােী, আন্দারী মঘানা, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৪/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2772 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাোঃ বাবুে, ক্ষ ং-কুতুব 

উক্ষিন, সাং-ঐ।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৪/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2773 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

 সসয়দ আেি, ক্ষ ং-নুরুে 

ইসোি, সাং-মচৌখােী, 

আন্দারী মঘানা, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

1.22 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি 

2774 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জাহাঙ্গীর, ক্ষ ং-আশরাি 

আেী, সাং-ঐ।

2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-২ ৪/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2775 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আেিগীর, ক্ষ ং- আশরাি 

আেী, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, আন্দারী 

মঘানা, উক্ষখয়া, কক্সাজার।

2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-২৪/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2776 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ক্ষসকান্দার, ক্ষ ং-মৃত: 

আক্ষির মহালছন, সাং-

মচৌখােী আন্দারী মঘানা, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1.5 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-২৪/মিাছা অব 

২০১৬-১৭



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2777 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

জকক্ষরয়া, ক্ষ ং-মিা: 

ইসিাইে, সাং- ক্ষিি 

 ােংখােী, বন মখোর 

িাঠ।

1.5 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-২২/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2778 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিা: আব্দুে হক, ক্ষ তা-

আবুে বশর, সাং- ক্ষিি 

 ােংখােী, বন মখোর 

িাঠ, উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1.5 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-২২/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2779 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ ং- মৃত: 

নজু ক্ষিয়া, সাং-ঐ

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৯/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2780 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

নুরুে হুদা, ক্ষ ং-মোকিান 

হাক্ষকি, সাং-

 . ােংখােী, বন মখোর 

িাঠ, উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1.5 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৫/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2781 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিা: তালরক, ক্ষ ং- নুরুে 

হুদা, সাং-ঐ

1.5 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১৫/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2782 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

 মিাোঃ িাক্ষনক, ক্ষ ং-

আব্দুস সাোি, সাং-

 . ােংখােী, বন মখোর 

িাঠ, উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১২/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2783 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

কালু, ক্ষ ং-মৃত জািাে 

উল্লাহ, সাং- .কালুিারা, 

বন মখোর িাঠ, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-২২/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2784 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ইউনুস, ক্ষ ং-মৃত িক্ষকর 

আহলিদ, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-১১/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2785 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

নুরুে হক, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আব্দুর শুক্কুর, সাং- 

মচৌখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৮/মিাছা অব 

২০১৬-১৭



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2786 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

কক্ষবর আহলিদ, ক্ষ তা-

মৃত ক্ষিয়া মহালসন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৪/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2787 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ক্ষনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা-

সুেতান আহলিদ, সাং- 

মচৌখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

2 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৪/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2788 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত 

নুর মহালসন, সাং- 

মচৌখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৬/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2789 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাোঃ মসালহে, ক্ষ তা- 

কািাে সওদাগর, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৬/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2790 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজ উক্ষিন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৬/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2791 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

শক্ষহদুে বশর, ক্ষ তা-

রক্ষবউে আেি, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৬/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2792 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

আলয়শা মবগি, স্বািী- 

ওসিান, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৬/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2793 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

ম াবালয়র, ক্ষ তা-কািাে 

সওদাগর, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৬/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2794 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

মিাোঃ কালশি, ক্ষ তা-

আক্ষজি উক্ষিন, সাং- 

 ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-০৮/মিাছা অব 

২০১৭-১৮



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2795 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

শাহ আেি, ক্ষ তা- সসয়দ 

মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

 ােংখােী, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

1 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-১টি বসত ক্ষিো ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-৩০/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2796 কক্সবাজার উক্ষখয়া উক্ষখয়া মিাছারলখাো 

েহে িাঁক্ষড়

শারক্ষিন, স্বািী-মেডু, সাং-

  ক্ষিি  ােংখােী, 

উক্ষখয়া, কক্সবাজার।

0.68 উত্তর হ্নীো - - 3 2 - - ঘর-2টি ক্ষ ওআর বন িািো 

নং-২৩/মিাছা অব 

২০১৬-১৭

2797 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী জাোে আহিদ     ক্ষ তা- 

মৃত কক্ষরি উক্ষিন

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2798 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী শাহ আেি           ক্ষ তা-

 মৃত মিাোঃ খক্ষেে সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2799 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ নুরু             ক্ষ তা- 

মৃত শহর মুল্লুক সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2800 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আব্দুস ছাোি          

ক্ষ তা- মৃত শহর মুল্লুক 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2801 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ মহালসন         ক্ষ তা-

 মৃত ইছাক আহােদ       

        সাং- মিাোঃ শক্ষির 

ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2802 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সছয়দ মহাছন             

ক্ষ তা- ইছাক আহােদ 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2803 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী জাক্ষগর মহালসন         

ক্ষ তা- ইছাক আহােদ 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

ইনানী মরঞ্জ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2804 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আব্দুে কক্ষরি           

ক্ষ তা- মৃত রজত আেী 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2805 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে ইসোি         

ক্ষ তা- মৃত রজত আেী 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2806 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সসয়দ আেি              

ক্ষ তা- মৃত মিাজািির 

আহিদ                সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2807 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আহেদ শরীি         

ক্ষ তা- মৃত জক্ষেে বকস   

                সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2808 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী টনু ক্ষিয়া             ক্ষ তা- 

নাগু ক্ষিয়া      সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2809 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সছয়দ আহােদ      ক্ষ তা-

 মৃত জাোে মহাছন         

         সাং- মিাোঃ শক্ষির 

ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2810 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ িক্ষরদ           

ক্ষ তা- মৃত শক্ষিকুর 

রহিান                সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2811 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী ইউছু                ক্ষ তা- 

আব্দু ছাোি সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2812 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী কক্ষেি উল্লাহ          

ক্ষ তা- মিাহােদ ক্ষিয়া 

সাং- বড় ইনানী

5.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ৩টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2813 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আব্দুে হাক্ষকি       ক্ষ তা-

 মৃত িাগন আেী সাং- 

বড় ইনানী

3.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ২টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2814 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মুক্ষহদ আেি (িাক্ষহদুে)    

          ক্ষ তা- হাক্ষকি 

আেী সাং- মছাে ইনাননী

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2815 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আক্ষজজুে ইসোি       

ক্ষ তা- এবাদ উল্লাহ সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2816 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ এখোচ ক্ষিয়া     

ক্ষ তা- মৃত িক্ষকর 

মিাহােদ              সাং-

 মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2817 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আোঃ আক্ষজজ ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু সাং- মিাোঃ শক্ষির 

ক্ষবে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2818 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িক্ষজবুল্লাহ              

ক্ষ তা- মৃত আোঃ হক সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2819 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আক্ষজজুে হক              

ক্ষ তা- মৃত মদলোয়ার 

মহালসন                      

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ২৮ ইনা অব 

১৫-১৬

2820 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবুে খালয়র               

ক্ষ তা- মৃত রহিত খান    

 সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ৩১ ইনা অব 

১৫-১৬

2821 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িক্ষজবুল্লাহ                   

 ক্ষ তা- মৃত আবদুে হক  

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ০৯ ইনা অব 

১৬-১৭

2822 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে ইসোি গং          

ক্ষ তা-  মৃত শহর মুল্লুক  

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ০১ ইনা অব 

১৭-১৮

2823 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ জাির আেি গং    

  ক্ষ তা- মিাোঃ কালু         

    সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ০৯ ইনা অব 

১৭-১৮
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2824 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িক্ষরদ আেি গং           

ক্ষ তা- মৃত শক্ষিকুর 

রহিান সাং- মিাোঃ 

শক্ষিরক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ২৬ ইনা অব 

১৭-১৮

2825 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে আক্ষিন গং           

ক্ষ তা- মৃত নুর আহিদ    

 সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ২৮ ইনা অব 

১৭-১৮

2826 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুর মহালসন বুলু গং         

ক্ষ তা- মৃত দুদু ক্ষিয়া       

  সাং- পূব ব নুলরর মডইে

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ১৯ ইনা অব 

১৭-১৮

2827 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবদুর রক্ষহি গং          

ক্ষ তা- মৃত জান আেী      

 সাং- িধ্যি ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ৩৬ ইনা অব 

১৭-১৮

2828 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী জক্ষিো খাতুন গং          

 ক্ষ তা- মৃত িিতাজ 

ক্ষিয়া সাং-  াটয়ারলেক

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ৩৮ ইনা অব 

১৭-১৮

2829 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িনজুর আেি গং         

ক্ষ তা- কক্ষেি উল্লাহ        

 সাং- িধ্যি ক্ষনদাক্ষনয়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ১০ ইনা অব 

১৮-১৯

2830 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবু শািা গং               

 ক্ষ তা- নুরুে ইসোি োবু 

সাং- মছাে ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 ক্ষ ওআর- ৩২ ইনা অব 

১৮-১৯

2831 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবদু সাোি গং           

ক্ষ তা- মৃত ইসোি ক্ষিয়া  

  সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ৪৯ ইনা অব 

১৮-১৯

2832 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবু কাোি                 

ক্ষ তা- মৃত আব্বাস ক্ষিয়া 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ০৯ ইনা অব 

১৯-২০
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2833 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সাোিত উল্লাহ গং         

ক্ষ তা- আবদু সাোি       

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ১০ ইনা অব 

১৯-২০

2834 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ ক্ষরিাত গং            

       ক্ষ তা- িনজুর 

আেি       সাং-  ক্ষিি 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর- ১৬ ইনা অব 

১৯-২০

2835 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সািসুক্ষিন প্রকাশ গুয়া     

          ক্ষ তা- মৃত 

মসালেিান সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2836 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আোঃ রক্ষহি           ক্ষ তা- 

মৃত নুর আেী সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2837 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ শাহ আেি       

ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ জক্ষেে 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2838 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ আেি             

ক্ষ তা- মৃত বক্ষশর 

আহােদ              সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2839 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ মহাছন             

ক্ষ তা- ইছাক আহােদ 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2840 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবুে কাোি         

ক্ষ তা- সছয়দ আহােদ 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2841 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী হাক্ষিদুর রহিান     ক্ষ তা- 

মিাহােদ      সাং-মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2842 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ ছাোি             

ক্ষ তা- মৃত িক্ষহউর 

রহিান                সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2843 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সািসুে আেি        

ক্ষ তা- মৃত িক্ষকর 

মিাহােদ              সাং-

 মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2844 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী শাহ আেি            

ক্ষ তা- মিাহােদ        

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2

2845 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী শাহ আেি           ক্ষ তা-

 নক্ষজর আহােদ সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2846 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুর আহােদ            

ক্ষ তা- নক্ষজর আহােদ 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2847 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী শািশুে আেি         

ক্ষ তা- মৃত কাো ক্ষিয়া 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2848 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী োয়ো মবগি           

স্বািী- ইয়াক্ষছন বাি বাইয়া 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2849 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মবোইয়া            ক্ষ তা- 

মৃত মিাহােদ সাং- বড় 

ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2850 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সছয়দুর রহিান       

ক্ষ তা- মৃত মিাহােদ সাং-

 মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2851 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সছয়দ কাক্ষসি         

ক্ষ তা- আোঃ রক্ষশদ       

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2852 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সছয়দ আেি           

ক্ষ তা- আবদুে মিানাি 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2853 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী শািশু আেি          

ক্ষ তা- আক্ষজজুর রহিান   

                সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2854 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ আেি              

ক্ষ তা- আক্ষজজুর রহিান   

             সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2855 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আক্ষজজুর রহিান       

ক্ষ তা- মিাহােদ ক্ষিয়া 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2856 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাহােদ কালু       

ক্ষ তা- আক্ষজজুর রহিান   

                সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2857 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী বাবুে                ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2858 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আেী আহােদ      ক্ষ তা- 

আবদুর রহিান সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2859 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সছয়দ আেি        ক্ষ তা-

আবদুর রক্ষশদ সাং-মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2

2860 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুর আেি              

ক্ষ তা- আবদুর রক্ষশদ সাং-

 মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2861 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী শাহাব ক্ষিয়া            

ক্ষ তা- আবদুর রক্ষশদ সাং-

 মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2862 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িক্ষরদ                ক্ষ তা- 

অক্ষজ উল্লাহ   সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2863 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আব্দুর রক্ষশদ          

ক্ষ তা- অক্ষজ উল্লাহ      

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2864 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুর উল্লাহ               

ক্ষ তা- আবদুে কক্ষরি 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2865 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ বাবুে           ক্ষ তা-

 রক্ষশদ আহােদ সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2866 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুর উল্লাহ             ক্ষ তা-

 কাো ক্ষিয়া     সাং- বড় 

ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2867 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাক্তার             ক্ষ তা- 

মৃত আবদুে আহােদ      

        সাং- মিাোঃ শক্ষির 

ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2868 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সাোিত উল্লাহ       

ক্ষ তা- মৃত আবদুে মুনাি 

                   সাং- বড় 

ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2869 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী োে ক্ষিয়া             

ক্ষ তা- মৃত অক্ষছয়র 

রহিান                সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2870 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী ক্ষসরাজ উল্লাহ ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু ছক্ষব সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2871 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী জাির আেি          

ক্ষ তা- আক্ষির হািজা 

সাং- বড় ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2872 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী বক্ষদ আেি            

ক্ষ তা- শহর মুল্লুক   সাং- 

বড় ইনাননী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2873 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ কালু              

ক্ষ তা- মৃত নুর আহােদ   

            সাং- বড় ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2874 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী কাো মসানা            

ক্ষ তা- ইিাি মহালসন সাং-

 বড় ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2875 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আব্দুর রক্ষহি           

ক্ষ তা- হাজী বক্ষশর উল্লাহ  

               সাং- বড় 

ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2876 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী ক্ষসরাজ ক্ষিয়া           

ক্ষ তা- মৃত নুর মিাহােদ  

               সাং- বড় 

ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2877 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িিতাজ ক্ষিয়া          

ক্ষ তা- জবর মুল্লুক    সাং-

 বড় ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2878 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সছয়দ নুর               

ক্ষ তা- িকবুে আহািদ 

সাং- বড় ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2

2879 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আব্দুে শুক্কুর         ক্ষ তা-

 নক্ষজর আহােদ সাং- 

বড় ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2880 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী ছক্ষেি উল্লাহ           

ক্ষ তা- নুর আহােদ সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2881 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুর আহােদ         ক্ষ তা-

 মৃত আব্দুে হাক্ষকি        

       সাং- মিাোঃ শক্ষির 

ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2882 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ আেি          ক্ষ তা-

 মৃত আবু বকর সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2883 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে হক মিৌেিী ক্ষ তা-

.....................       

সাং- বড় ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2

2884 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী হাসান আেী          ক্ষ তা-

 িাগন আেী    সাং- মছাে 

ইনানী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2885 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আোঃ রক্ষশদ          ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া সাং- বড় 

ইনানী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2886 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী হাজী নুর আহােদ  সাং- 

মৃত ক্ষিয়া মহালসন সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2887 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আেী আহােদ        

ক্ষ তা- নুর আহােদ সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2888 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবুে কাোি        ক্ষ তা-

 হাজী নুর আহােদ         

     সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2889 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুর আহােদ       ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি সাং- মছাে 

ইনানী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2890 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সছয়দ কালশি       ক্ষ তা- 

মৃত শক্ষিউর রহিান        

        সাং- মিাোঃ শক্ষির 

ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2891 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আোঃ শুক্কুর           ক্ষ তা- 

িাগন আেী     সাং- মছাে 

ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2892 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সিসু                   

ক্ষ তা- মৃত মিাহােদ 

মহালসন              সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2893 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী জাক্ষগর মহালসন       

ক্ষ তা- িাগন আেী      

সাং-মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2894 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে আক্ষিন         ক্ষ তা-

 সািসুে আেি সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2895 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে আক্ষিন         ক্ষ তা-

 আবদুল্লাহ     সাং- বড় 

ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2

2896 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িাহাবুব আেি        

ক্ষ তা- আেী ক্ষিয়া      

সাং- মছাে ইনানী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2897 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িঞ্জুর আেি           

ক্ষ তা- আব্দু শুক্কুর     সাং-

 মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2898 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে ইসোি          

ক্ষ তা- মৃত হাক্ষিদুর 

রহিান                 সাং-

 মছাে ইনানী

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2899 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে হক              

ক্ষ তা- মৃত হাক্ষিদুর 

রহিান                  

সাং- মছাে ইনানী

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2900 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবদুস সাোি         

ক্ষ তা- মৃত ইসোি ক্ষিয়া  

                 সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2901 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সছয়দ আেি       ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2902 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী শাহ আেি            

ক্ষ তা- জাোে আহােদ 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2903 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী রায় উল্লাহ             

ক্ষ তা- শাহ আেি     

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2904 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী হালশি উল্লাহ          

ক্ষ তা- ওির মখরাজ সাং-

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2905 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী কালশি ক্ষিয়া         ক্ষ তা-

 ওির মখরাজ সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2906 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সছয়দ কালশি        ক্ষ তা-

 আবুে খালয়র সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2907 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আক্ষিন             ক্ষ তা- 

কাক্ষদর মহালসন সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2908 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী ওির আেী          ক্ষ তা- 

আবদুস ছাোি সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি
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দাগ

ক্ষস.এস 
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দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2909 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িনজুর                    

ক্ষ তা- মৃত সছয়দ 

আহােদ             সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2910 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী ইউসুি জাোে (কালু) 

ক্ষ তা- কক্ষবর আহােদ 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2911 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী শািসুে আেি (কালু) 

ক্ষ তা- ইিাি শরীি সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2912 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী বক্ষদ আেি              

ক্ষ তা- ইিাি শরীি সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2913 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী হারুনুর রক্ষশদ        ক্ষ তা-

 আবু তালহর     সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2914 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সছয়দ মহালসন         

ক্ষ তা- সতয়ব মহালসন সাং-

 মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2915 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবু তালহর            

ক্ষ তা- সতয়ব মহালসন সাং-

 মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2

2916 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবুে কাোি           

ক্ষ তা- সছয়দ আহলিদ 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2917 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী ক্ষছক্ষিক আহািদ     ক্ষ তা-

 আব্দুে হাক্ষকি সাং- বড় 

ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2918 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী হাচান শরীি          

ক্ষ তা- মিাস্তাক আহালিদ 

(কাোবদা)             সাং-

 বড় ইনানী

0.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2919 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ সসয়দ আেি প্রোঃ 

 াক্ষখ ক্ষিয়া             

ক্ষ তা- আব্দুর রক্ষহি     

সাং- বড় ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2920 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মসানা ক্ষিয়া (সুইন্যা) 

ক্ষ তা- আোঃ হাক্ষকি  সাং- 

বড় ইনানী

0.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2921 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িনু ক্ষিয়া              

ক্ষ তা- সসয়দ আহেদ 

সাং- বড় ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2922 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী বক্ষদ আেি              

ক্ষ তা- আেি           

সাং- বড় ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2923 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুর আেি               

ক্ষ তা- মৃত আোঃ নবী সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2924 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আোঃ সাোি           

ক্ষ তা- ইসোি ক্ষিয়া সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

10.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ৫টি

2925 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী কির উক্ষিন            

ক্ষ তা- আহিেদ মহালসন  

             সাং- মছাে 

ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2926 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আহােদ শরীি        

ক্ষ তা- মৃত ইিাি আেী 

সাং- মছাে ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2927 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মচলহর ক্ষিয়া        ক্ষ তা- 

মৃত সুেতান আহিদ       

        সাং- মছাে ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2928 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী ইিাি শরীি         ক্ষ তা-

 ক্ষিয়া মহালসন সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2929 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িীর আহােদ         

ক্ষ তা- কাো ক্ষিয়া (কালু) 

                সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2930 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী হাক্ষিজুর রহিান   ক্ষ তা- 

ইিাি মহালসন সাং- বড় 

ইনানী

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2931 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী শক্ষহদুল্লাহ            ক্ষ তা- 

সছয়দ আেি সাং- বড় 

ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2932 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মহবায়দুল্লাহ           

ক্ষ তা- মৃত আব্দুে কক্ষরি  

              সাং- মছাে 

ইনানী

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2

2933 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবুে কালশি প্রোঃ 

আক্ষজজুে হক             

ক্ষ তা- মহবায়দুল্লাহ     

সাং- মছাে ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2934 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আক্ষজি              ক্ষ তা- 

মহবায়দুল্লাহ    সাং- মছাে 

ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2935 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সালবকুন নাহার         

স্বািী- আবু তালহর  সাং- 

বড় ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2936 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাক্তার               

ক্ষ তা- ইিাি মহাসাইন 

সাং- বড় ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2937 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ িক্ষরদ          ক্ষ তা-

 ইিাি মহাছাইন সাং- বড় 

ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2938 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবদু সাোি           

ক্ষ তা- মৃত ইক্ষেয়াছ সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2939 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবুে মহালসন        

ক্ষ তা- মৃত আব্দুর ছক্ষব 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2940 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী ইউসুি আহািদ      

ক্ষ তা- আব্দুে কালদর 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2941 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবুে কাোি          

ক্ষ তা- মিাহােদ উল্লযাহ   

             সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2942 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িক্ষজবর             ক্ষ তা- 

আবদুে কালদর সাং- বড় 

ইনানী

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি
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আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2943 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী গুরা ক্ষিয়া            ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত       সাং- বড় 

ইনানী

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2944 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মবোে                  

ক্ষ তা- জাির আেি সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2945 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী রক্ষিক উল্লাহ        ক্ষ তা- 

মৃত অক্ষছয়র রহিান        

         সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2946 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুর ইসোি ক্ষ তা- বাড়– 

ক্ষিয়া                         

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2947 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী রহিত উল্লাহ         ক্ষ তা-

 মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া সাং- বড় 

ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2948 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িক্ষহবুল্লাহ (বুলু)        

ক্ষ তা- মৃত শক্ষিক উর 

রহিান                সাং- 

বড় ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2949 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সািশুে আেি        

ক্ষ তা- মৃত নুর মিাহােদ  

             সাং- মছাে 

ইনানী

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2

2950 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবুে কাোি         

ক্ষ তা- সসয়দ নুর        

সাং- দক্ষিণ ক্ষনদাক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2951 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সসয়দ আেি            

ক্ষ তা- মৃত আোঃ রহিান 

সাং- দক্ষিণ ক্ষনদাক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2952 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবুে কাোি          

ক্ষ তা- মৃত আব্বাস ক্ষিয়া  

                সাং- মছাে 

ইনানী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2953 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সসয়দ কালশি বেী ক্ষ তা- 

মৃত বক্ষদউর রহিান        

        সাং- বড় ইনানী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2954 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সালবর সওদাগর      

ক্ষ তা- মৃত নুর আহিদ 

সাং- বড় ইনানী

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2955 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আোঃ জক্ষেে (িান্ড) ক্ষ তা- 

মৃত দুো ক্ষিয়া সাং- বড় 

ইনানী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2956 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িিতাজ ক্ষিয়া          

ক্ষ তা- মিাজািির ক্ষিয়া  

                 সাং- বড় 

ইনানী

1.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2957 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আক্ষজজুে হক         

ক্ষ তা- মৃত জাির আেি  

              সাং- বড় 

ইনানী

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2958 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িক্ষরদ আেি          

ক্ষ তা- ইছাক আহিদ সাং-

 বড় ইনানী

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2959 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মবোে                 

ক্ষ তা- বক্ষশর আহিদ সাং-

 বড় ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2960 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িাহমুদুল্লাহ          ক্ষ তা- 

মৃত আবুে খালয়র          

      সাং- বড় ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2961 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবুে কালশি         

ক্ষ তা- মৃত বক্ষদউর 

রহিান                  

সাং- বড় ইনাননী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2962 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী ইউনুচ              ক্ষ তা- 

ইিান আেী     সাং- বড় 

ইনানী

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2963 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী জাহাঙ্গীর আেি      

ক্ষ তা- অজ্ঞাত          

সাং- বড় ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2964 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আোঃ কক্ষরি           ক্ষ তা-

 মৃত আোঃ হক সাং- বড় 

ইনানী

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2965 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী জগুে মহালসন       ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষির মহালসন        

       সাং- মিাোঃ শক্ষির 

ক্ষবে

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2966 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আোঃ হক              ক্ষ তা-

 মৃত মদলোয়ার মহালসন    

            সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2967 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবুে কাোি          

ক্ষ তা- সসয়দ আহিদ সাং-

 মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2968 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আকতার ক্ষিয়া        

ক্ষ তা- িক্ষরদ আেি সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2969 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আেী আহােদ        

ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ মহালসন  

              সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2970 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে আেি         ক্ষ তা- 

মৃত আবদুে নবী            

        সাং-মিাোঃ শক্ষির 

ক্ষবে

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2971 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে ইসোি        ক্ষ তা-

 মৃত মিাহােদ সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2972 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে আেি         ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ জক্ষেে সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2973 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে ইসোি         

ক্ষ তা- এবাদ উল্লাহ সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2974 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মছনুয়ারা মবগি        

স্বািী- িাহাবুে আেি 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2975 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে ইসোি       ক্ষ তা- 

মৃত কালু ক্ষিয়া সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2

2976 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নক্ষজর মহালসন       ক্ষ তা-

 মৃত বক্ষদউর রহিান       

           সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2977 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আেী আকবর        ক্ষ তা-

 মৃত আবদুে খালেক       

           সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2978 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আবুে কাোি ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহলিদ সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2979 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ হারুন            

ক্ষ তা- বাচা ক্ষিয়া     সাং-

 মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2980 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে আেি          ক্ষ তা-

 মৃত আবুে খালয়র         

       সাং- মিাোঃ শক্ষির 

ক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2981 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সুরত আেি        ক্ষ তা- 

মৃত আোঃ মসাবান সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2982 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী িক্ষহত আেি         ক্ষ তা-

 আোঃ মসাবান        সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2

2983 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী সসয়দ মহালসন প্রোঃ সসয়া 

ক্ষ তা- মৃত ইছাক আহিদ 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2984 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী জাির আেি        ক্ষ তা-

 মিাোঃ কালু      সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2985 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী নুরুে ইসোি         

ক্ষ তা- মিাোঃ শহর মুল্লুক 

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

1.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2986 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মসাোয়িান          ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2987 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আক্ষজজুে হক        ক্ষ তা-

 মদলোয়ার মহাসন          

        সাং- মিাোঃ শক্ষির 

ক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2988 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী আলনায়ার ইসোি ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি সাং- মিাোঃ 

শক্ষির ক্ষবে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2989 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী জক্ষির আহলিদ      ক্ষ তা-

 মৃত বক্ষদউজ্জািান          

সাং- িাইজযালখাো

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2990 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী মিাোঃ তালহর          

ক্ষ তা- নুরুে ইসোি সাং- 

মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2991 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী ক্ষিলরাজ                      

ক্ষ তা- মৃত আোঃ হক       

সাং- মিাোঃ শক্ষির ক্ষবে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2  ঘরবাক্ষড় ১টি

2992 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী ইননী জক্ষহর আেি             

ক্ষ তা- মৃত নুর আহিদ    

 সাং- বড় ইনানী

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

61 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

2993 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাছােৎ মসােতান ক্ষবক্ষব 

স্বািী- মৃত োে ক্ষিয়া      

                সাং- 

জুো াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০২ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2994 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আেী আহােদ      ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষজজুর রহিান      

         সাং- জুো াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসতবাক্ষড় ও ঘর  

০২ টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

2995 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং কক্ষবর আহােদ       

ক্ষ তা- আব্দুল্লাহ          

সাং- জুো াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসতবাক্ষড় ও ঘর  

০২ টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2996 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি           

ক্ষ তা- মৃত রক্ষশদ 

আহােদ              সাং- 

জুো াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসতবাক্ষড় ও ঘর  

০২ টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2997 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ কালু             

ক্ষ তা- মৃত রক্ষশদ 

আহােদ              সাং- 

জুো াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2998 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবু তালহর           

ক্ষ তা- মসানা আেী     

সাং- জুো াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

2999 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মছলহর আেী        ক্ষ তা- 

আোঃ রহিান    সাং- 

জুো াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসতবাক্ষড় ও ঘর  

০২ টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3000 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাছাোঃ মরলহনা খাতুন 

স্বািী- মৃত আেী মুক্ষিন 

সাং- জুো াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3001 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আেী আকবর        ক্ষ তা-

 আেী মহালসন   সাং- 

হক্ষরণিারা

2.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসতবাক্ষড় ও ঘর  

০৩ টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3002 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষরদ আেি         ক্ষ তা-

 আোঃ িালজদ  সাং- 

জুো াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3003 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আেী আহােদ        

ক্ষ তা- সুেতান আহােদ   

           সাং- জুো াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3004 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাির আেি         

ক্ষ তা- জবর মুল্লুক  সাং- 

জুো াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3005 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং হাক্ষববুর রহিান       

ক্ষ তা- রক্ষশদ আহােদ 

সাং- জুো াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3006 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি         ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ সাং- 

জুো াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3007 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িকলেচুর রহিান ক্ষ তা- 

নবাব আেী    সাং- 

জুো াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3008 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং হাছন আেী        ক্ষ তা- 

িক্ষনর আহিদ সাং- 

জুো াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3009 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাির আেি          

ক্ষ তা- শক্ষির আেি সাং- 

জুো াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০২ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3010 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ আেি          

ক্ষ তা- জাির আেি সাং- 

জুো াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3011 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শক্ষি আেি           

ক্ষ তা- জাির আেি সাং- 

জুো াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3012 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আক্ষির মহালসন        

ক্ষ তা- আক্ষেমুক্ষিন  সাং- 

জুো াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3013 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আক্ষির হািজা        

ক্ষ তা- সােিান        সাং-

 জুো াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3014 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িীর আহেদ            

ক্ষ তা- আক্ষির হািজা 

সাং- জুো াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3015 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মতািালয়ে আহিদ সাং- 

মিাহােদ আেী সাং- 

জুো াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3016 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আক্ষজজুে হক          

ক্ষ তা- মিাোঃ আেী       

সাং- জুো াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3017 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ আহিদ          

ক্ষ তা- আোঃ রক্ষশদ       

সাং- জুো াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3018 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষরদ আেি          

ক্ষ তা- খাক্ষেমুর রহিান 

সাং- দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3019 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নাক্ষজর উক্ষিন        ক্ষ তা-

 আক্ষববুর রহিান সাং- 

দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3020 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ আেি         ক্ষ তা-

 কাজে রহিান সাং- দোঃ 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3021 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষরদ আেি        ক্ষ তা- 

িজে আহিদ সাং- দোঃ 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3022 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং এখোস ক্ষিঞা        

ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ সাং-

 দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3023 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাির আেি         

ক্ষ তা- মিাহােদ আেি    

             সাং- দোঃ 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3024 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাির আেি ক্ষ তা- 

ইিান আেী সাং- দোঃ 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3025 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাক্তার আহিদ      

ক্ষ তা- নুরুর রক্ষশদ  সাং- 

দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3026 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি         ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিঞা সাং- দোঃ 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3027 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং উছন আেী            

ক্ষ তা- মগারা ক্ষিয়া  সাং- 

দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3028 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি          ক্ষ তা-

 ক্ষির মহালসন সাং- দোঃ 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3029 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং রক্ষিক আেি         

ক্ষ তা- মিাহােদ আেী 

সাং- দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3030 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে মহালসন         

ক্ষ তা- বক্ষদউর রহিান 

সাং- দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3031 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ছিছুর আেি         

ক্ষ তা- আেী ক্ষিঞা  সাং- 

দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3032 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদউে আেি       ক্ষ তা-

 আেী ক্ষিঞা  সাং- দোঃ 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3033 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাির আেি        ক্ষ তা-

 রক্ষকব আেি সাং- দোঃ 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3034 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ইউসুব আেী       ক্ষ তা- 

িজে আহিদ সাং- দোঃ 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3035 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাির আেি       ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ সাং- 

চাককাো

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3036 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ক্ষসরাজ ক্ষিয়া       ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3037 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং দুদু ক্ষিয়া            ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3038 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং খুইল্লা ক্ষিয়া          ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3039 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ ক্ষিয়া           ক্ষ তা-

 নক্ষজর আহিদ সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3040 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং কালশি ক্ষিয়া         ক্ষ তা-

 নক্ষজর আহিদ সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3041 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাির আেি            

ক্ষ তা জয়নাে আলবদীন    

            সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3042 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে ইসোি      ক্ষ তা- 

জয়নাে আলবদীন           

    সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3043 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শাহাদাত মহালসন ক্ষ তা- 

জয়নাে আলবদীন           

    সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3044 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শালকর আেী         ক্ষ তা-

 জয়নাে আলবদীন          

      সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3045 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদউর রহিান     ক্ষ তা- 

জয়নাে আলবদীন           

  সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3046 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং কালশি আেী       ক্ষ তা- 

মৃত মুছা আহিদ            

      সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3047 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ আেি         ক্ষ তা-

 িকবুে আহিদ সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3048 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিা: আেী          ক্ষ তা- 

আবুে হালশি সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3049 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং রক্ষশদ আহিদ         

ক্ষ তা- িজে কক্ষরি সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3050 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ আেি         ক্ষ তা-

 বাছা ক্ষিয়া     সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3051 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষরদ আেি           

ক্ষ তা- িক্ষতউর রহিান 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3052 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ আেি         ক্ষ তা-

 িক্ষতউর রহিান সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3053 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবুে কাোি          

ক্ষ তা- িক্ষতউর রহিান 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3054 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ উল্লাহ বেী ক্ষ তা- 

আবু বক্কুর        সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3055 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদউে আেি        

ক্ষ তা- জাোে আহিদ 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3056 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িাহফুজুর রহিান ক্ষ তা- 

োে ক্ষিয়া    সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3057 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ছাোিত উল্লাহ      ক্ষ তা- 

িক্ষতউর রহিান সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3058 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং রহিত উল্লাহ        ক্ষ তা- 

িক্ষতউর রহিান সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3059 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িনছুর আেী          

ক্ষ তা- মসকান্দর আেী 

সাং- মসানার াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3060 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষিজ আেি      ক্ষ তা- 

আহিদ মহালসন সাং- 

মসানার াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3061 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিা: মবোে            

ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ রক্ষহি 

সাং- মসানার াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3062 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আব্দুে িতেব       ক্ষ তা-

 মৃত মহাছন আেী           

      সাং- মসানার াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3063 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং হালজরা খাতুন      স্বািী- 

রুকুনুক্ষিন    সাং- 

মসানার াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3064 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আব্দুর শুক্কুর         ক্ষ তা-

 আক্ষির হািজা সাং- 

মসানার াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3065 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং এজাহার ক্ষিয়া          

ক্ষ তা- ইউসুি আেী সাং- 

মসানার াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3066 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং খুইল্যা ক্ষিয়া           

ক্ষ তা- মগাোি বারী সাং- 

মসানার াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3067 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শাহ আেি              

ক্ষ তা- নুর আহিদ সাং- 

মসানার াড়া

0.18 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3068 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিা: নুর আেি     ক্ষ তা- 

মিাোঃ আেী     সাং- 

মসানার াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3069 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ছুরুত আেি         ক্ষ তা- 

খক্ষেলুর রহিান সাং- 

মসানার াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3070 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদউে আেি        

ক্ষ তা- মসকান্দর     সাং- 

মসানার াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3071 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ নুর           ক্ষ তা- 

মসকান্দার আেী   সাং- 

জুো াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3072 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জািাে মহালসন       

ক্ষ তা- আোঃ হাক্ষিদ     

সাং- হক্ষরণিারা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3073 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ হাক্ষিদ          ক্ষ তা- 

মিাোঃ গনু ক্ষিয়া সাং- 

হক্ষরণিারা

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3074 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ কালু            ক্ষ তা-

 কাক্ষদর আহােদ সাং- 

হক্ষরণিারা

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3075 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুর আেী            ক্ষ তা- 

ইক্ষেয়াছ       সাং- 

হক্ষরণিারা

4.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3076 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং কক্ষবর আহােদ       

ক্ষ তা- িক্ষতউর রহিান 

সাং- হক্ষরণিারা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3077 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাির আেি            

ক্ষ তা- িক্ষতউর রহিান 

সাং- হক্ষরণিারা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3078 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জক্ষহর মহালসন       ক্ষ তা-

 আোঃ গক্ষণ         সাং- 

হক্ষরণিারা

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3079 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ নুর           ক্ষ তা- 

সুেতান আহােদ           

     সাং- হক্ষরণিারা

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3080 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং রক্ষশদ আহােদ     ক্ষ তা- 

হাক্ষববুল্লাহ       সাং- 

হক্ষরণিারা

3.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসত বাক্ষড় ও ঘর  

০১ টি

3081 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বাদশাহ ক্ষিঞা        

ক্ষ তা- আোঃ ছাোি     

সাং- হক্ষরণিারা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3082 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষরদ আেি         ক্ষ তা-

 কক্ষবর আহােদ সাং- 

হক্ষরণিারা

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3083 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুর আহািদ        ক্ষ তা- 

আোঃ ছাোি       সাং- 

হক্ষরণিারা

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসত বাক্ষড় ও ঘর  

০১ টি

3084 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং কক্ষবর আহািদ        

ক্ষ তা- আেী আহােদ 

সাং- হক্ষরণিারা

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসত বাক্ষড় ও ঘর  

০১ টি

3085 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ইব্রাক্ষহি               ক্ষ তা-

 এযান্ডা ক্ষিয়া    সাং- 

মসাছক্ষড়

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসত বাক্ষড় ও ঘর  

০১ টি

3086 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ িান্নান          ক্ষ তা- 

এযান্ডা ক্ষিয়া       সাং- 

মসাছক্ষড়

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসত বাক্ষড় ও ঘর  

০১ টি

3087 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ িালজদ         ক্ষ তা- 

আোঃ ছাোি      সাং- 

মসাছক্ষড়

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসত বাক্ষড় ও ঘর  

০১ টি

3088 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ছক্ষেি উল্লাহ         ক্ষ তা- 

আোঃ ছাোি     সাং- 

মসাছক্ষড়

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসত বাক্ষড় ও ঘর  

০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3089 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং কক্ষেমুল্লাহ              

ক্ষ তা- আোঃ ছাোি      

সাং- মসাছক্ষড়

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসত বাক্ষড় ও ঘর  

০১ টি

3090 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িকবুে আহেদ       

ক্ষ তা- নক্ষজর আহেদ 

সাং- মসাছক্ষড়

3.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসত বাক্ষড় ও ঘর  

০১ টি

3091 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ কাক্ষসি         

ক্ষ তা- ম ঠান আেী    

সাং- মসাছক্ষড়

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসত বাক্ষড় ও ঘর  

০১ টি

3092 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং রিজান আেী         

ক্ষ তা- কাোি ক্ষিঞা সাং-

 সক্ষিক্ষত মঘানা

3.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসত বাক্ষড় ও ঘর  

০১ টি

3093 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ আহিদ       ক্ষ তা- 

আোঃ রক্ষহি       সাং- 

জুো াড়া

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3094 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষতউর রহিান        

ক্ষ তা- নুর আেী         

সাং- জুো াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3095 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ইউসুি আেী           

ক্ষ তা- রক্ষশদ আহিদ সাং-

 জুো াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3096 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদ আেি          ক্ষ তা- 

নুর আহিদ বক্ষে সাং- 

জুো াড়া

4.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3097 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাির আেি         

ক্ষ তা- নুর আহিদ বক্ষে 

সাং- জুো াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3098 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ জব্বার           

ক্ষ তা- হাজী সুেতান 

আহিদ                    

সাং- হক্ষরণিারা

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3099 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ মছাবাহান          

ক্ষ তা- সছয়দ আহিদ সাং-

 জুো াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3100 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদউে আেি         

ক্ষ তা- জাির আেি সাং- 

জুো াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3101 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষরদ আেি           

ক্ষ তা- মসানােী         

সাং- জুো াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3102 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জক্ষির আহিদ           

ক্ষ তা- আেী আহােদ 

সাং- জুো াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3103 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিলহর আেী          

ক্ষ তা- মগাোি মখারলশদ  

            সাং- জুো াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3104 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িাহাবুে আেি        

ক্ষ তা- কাজে আহােদ 

সাং- দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3105 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ কালু                

ক্ষ তা- মহালসন আহিদ 

সাং- দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3106 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ কালদর         ক্ষ তা- 

মিাহােদ আেী সাং- দোঃ 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3107 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং উছন আেী             

ক্ষ তা- ইবলন আক্ষিন সাং- 

দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3108 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবু তালহর             

ক্ষ তা- মসানােী       সাং- 

দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3109 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নক্ষজর আহিদ         

ক্ষ তা- বক্ষদউর রহিান 

সাং-  াইন্যাক্ষসয়া

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3110 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ইউসুি আেী          

ক্ষ তা- হাজী বাছা ক্ষিয়া 

সাং-  াইন্যাক্ষসয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3111 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আেী আকবর         

ক্ষ তা- আোঃ গক্ষন         

সাং-  াইন্যাক্ষসয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3112 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষরদ আহিদ        

ক্ষ তা- সছয়দুর রহিান 

সাং-  াইন্যাক্ষসয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3113 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং খক্ষতজা মবগি           

স্বািী- মছলহর আেী  সাং- 

 াইন্যাক্ষসয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3114 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শালকর আেী             

ক্ষ তা- িক্ষকর আহিদ 

সাং-  াইন্যাক্ষসয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3115 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি         ক্ষ তা- 

ক্ষজল্লুর রহিান সাং- 

 াইন্যাক্ষসয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3116 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং হাক্ষকি আেী          

ক্ষ তা- ক্ষজল্লুর রহিান সাং-

  াইন্যাক্ষসয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3117 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং  মছলহর আেী        ক্ষ তা-

 ক্ষজল্লুর রহিান সাং- 

 াইন্যাক্ষসয়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3118 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শািশুে আেি           

ক্ষ তা- ক্ষজল্লুর রহিান সাং-

  াইন্যাক্ষসয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3119 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িনছুর আেী             

ক্ষ তা- ক্ষজল্লুর রহিান সাং-

  াইন্যাক্ষসয়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3120 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদউে আেি         

ক্ষ তা- হাক্ষববুল্লাহ        

সাং-  াইন্যাক্ষসয়া

0.16 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3121 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আব্দুে গফুর            

ক্ষ তা- আ: কাোি    সাং-

  াইন্যাক্ষসয়া

0.18 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3122 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিা: কালু ক্ষিয়া        

ক্ষ তা- আেী ক্ষিয়া    সাং- 

সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3123 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ আেি        ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ সাং- 

সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3124 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুর আহিদ          ক্ষ তা- 

কাক্ষছি আেী  সাং- 

সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3125 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং চাদ ক্ষিয়া            ক্ষ তা- 

ইউসুি আেী সাং- 

সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3126 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি         ক্ষ তা- 

চাদ ক্ষিয়া      সাং- 

সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3127 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আ: আেি           ক্ষ তা- 

চাদ ক্ষিয়া       সাং- 

সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3128 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিা: আেি           ক্ষ তা-

 চাদ ক্ষিয়া       সাং- 

সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3129 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষরদ আেি          

ক্ষ তা বজরুজ ক্ষিয়া  সাং- 

সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3130 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাজালহর ক্ষিয়া      

ক্ষ তা- িক্ষহউর রহিান 

সাং- সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3131 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং রিজান আেী         

ক্ষ তা- কাোি ক্ষিয়া  সাং-

 সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3132 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আেী মহালসন            

ক্ষ তা- এজাহার ক্ষিয়া সাং-

 সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3133 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিা: মহালসন          

ক্ষ তা- এজাহার ক্ষিয়া সাং-

 সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3134 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং এজাহার ক্ষিয়া        

ক্ষ তা- বক্ষশ উল্লাহ    সাং- 

সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.16 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3135 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষিজ উল্লাহ          

ক্ষ তা- মৃত নসরত আেী   

                    সাং- 

সক্ষিক্ষতর মঘানা

0.18 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3136 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ আেি         ক্ষ তা-

 হাক্ষববুল্লাহ       সাং- 

চাককাো

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3137 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ম ঠান আেী           

ক্ষ তা- সুেতান ক্ষিয়া সাং- 

চাককাো

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3138 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি         ক্ষ তা- 

সুেতান ক্ষিয়া সাং- 

চাককাো

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3139 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিা: কালু            ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ সাং- 

চাককাো

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3140 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাক্তার ক্ষিয়া          

ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক আহিদ 

সাং- চাককাো

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3141 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবুে কাোি           

ক্ষ তা- ঠান্ডা ক্ষিয়া     সাং-

 চাককাো

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3142 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং গুরা ক্ষিয়া               

ক্ষ তা- বক্ষদউজ্জািান সাং- 

চাককাো

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3143 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মসক্ষেি ক্ষিয়া          

ক্ষ তা- রক্ষশদ আহিদ সাং-

 চাককাো

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3144 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ছাোিত উল্লাহ        

ক্ষ তা- রক্ষশদ আহিদ সাং-

 চাককাো

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3145 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ছক্ষরদ ক্ষিয়া            

ক্ষ তা- কালু               

সাং- চাককাো

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3146 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাির আেি            

ক্ষ তা- হাজী বাছা ক্ষিয়া 

সাং- চাককাো

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3147 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জক্ষসি উক্ষিন          

ক্ষ তা- হাজী বাছা ক্ষিয়া 

সাং- চাককাো

0.16 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3148 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ছাোিত উল্লাহ        

ক্ষ তা- আব্দুে কক্ষরি সাং-

 চাককাো

0.18 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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3149 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আহিদ কক্ষবর         

ক্ষ তা- সতয়ি মগাোে 

সাং- চাককাো

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3150 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাোে আহিদ       

ক্ষ তা- বক্ষশর আহিদ সাং-

 চাককাো

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3151 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মবোে আহিদ        

ক্ষ তা- বক্ষশর আহিদ সাং-

 চাককাো

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3152 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং গুরা ক্ষিয়া            ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি  সাং- 

চাককাো

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3153 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আব্দুে খালেক       ক্ষ তা-

 জক্ষির আহিদ সাং- 

চাককাো

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3154 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবুে িহাজন      ক্ষ তা- 

িজে আহিদ     সাং- 

চাককাো

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3155 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মহালসন আহিদ       

ক্ষ তা- ইয়াকুব আেী সাং- 

চাককাো

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3156 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আব্দুে কাক্ষছি         

ক্ষ তা- জাির আেি সাং- 

চাককাো

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3157 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং কক্ষি আেি          ক্ষ তা-

 জাির আেি সাং- 

চাককাো

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3158 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং অঝুনা               ক্ষ তা- 

উির আেী    সাং- 

চাককাো

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3159 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি          ক্ষ তা-

 আব্দুর রক্ষহি  সাং- 

চাককাো

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3160 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবুে মহাসন         ক্ষ তা-

 নুর আহিদ   সাং- 

চাককাো

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3161 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িজে কক্ষরি           

ক্ষ তা- শহর আেী      

সাং- চাককাো

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে
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(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3162 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুর আহিদ             

ক্ষ তা- এজাহার ক্ষিয়া সাং-

 চাককাো

0.16 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3163 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাোে আহিদ         

ক্ষ তা- এজাহার ক্ষিয়া সাং-

 চাককাো

0.18 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3164 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাক্তার ক্ষিয়া          

ক্ষ তা- সুেতান আহিদ 

সাং- চাককাো

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3165 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জালহদ মহালসন       

ক্ষ তা- নুর আহিদ      

সাং- চাককাো

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3166 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আহিদ মহালসন        

ক্ষ তা- িনছুর আহিদ 

সাং- চাককাো

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3167 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিা: মহাছন           ক্ষ তা-

 িনছুর আহিদ সাং- 

চাককাো

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3168 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে ইসোি          

ক্ষ তা- আেি িাষ্টার সাং- 

চাককাো

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3169 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং কক্ষবর আহিদ          

ক্ষ তা- সছয়দ নুর         

সাং- চাককাো

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3170 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাক্ষকর আহিদ           

ক্ষ তা- রক্ষশদ আহিদ সাং-

 চাককাো

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3171 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আেী আকবর          

ক্ষ তা- মহাছন আেী  সাং- 

চাককাো

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3172 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদউে আেি         

ক্ষ তা- চাদ ক্ষিয়া     সাং- 

চাককাো

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3173 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আব্দুর শুক্কুর            

ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ সাং-

 চাককাো

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3174 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শািশুে আেি            

ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ সাং-

 চাককাো

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3175 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মহাছন আেী         ক্ষ তা- 

আব্দুে গক্ষন      সাং- 

চাককাো

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3176 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদউে আেি        

ক্ষ তা- ইয়াকুব আেী সাং- 

চাককাো

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3177 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুর আহিদ            

ক্ষ তা- মহালসন আেী সাং- 

চাককাো

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3178 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষরদ আেি         ক্ষ তা-

 মিাহােদ       সাং- 

চাককাো

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3179 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদউে আেি        

ক্ষ তা- হাক্ষববুল্লাহ      সাং-

 চাককাো

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3180 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আব্দুছ ছাোি           

ক্ষ তা- বক্ষদউর রহিান 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3181 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আব্দুে িালজদ          

ক্ষ তা- এজাহার ক্ষিয়া সাং-

 ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3182 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি           

ক্ষ তা- কাো ক্ষিয়া    সাং-

 ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3183 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ আেি             

ক্ষ তা- হায়দার আেী সাং-

 ক্ষনদাক্ষনয়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3184 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিৌোঃ আবুে বশর      

ক্ষ তা- মিৌোঃ সুেতান 

আহিদ সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3185 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবুে হালশি        ক্ষ তা-

 মিৌোঃ সুেতান আহিদ     

          সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3186 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি            

ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক আহিদ 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3187 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িকবুে আহিদ        

ক্ষ তা- জাির আেি সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.16 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3188 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিা: মছালেিান          

ক্ষ তা- িাহাদু         সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3189 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ইক্ষেয়াছ                

ক্ষ তা- এবাদুল্লাহ        

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3190 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ক্ষছক্ষিক আহিদ       

ক্ষ তা- আহিদ শরীি 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3191 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদউে আেি          

ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক আহিদ 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3192 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আব্দুে খালেক         

ক্ষ তা- িজে আহিদ সাং-

 ক্ষনদাক্ষনয়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3193 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদ আহিদ          ক্ষ তা-

 এরশাদ আেী সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.16 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3194 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ছক্ষেি উল্লাহ           

ক্ষ তা- মিৌোঃ সছয়দ 

আহিদ                  

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3195 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাহােদ             ক্ষ তা-

 সছয়দ আহিদ সাং- 

মসানার াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3196 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং হাছন আেী               

ক্ষ তা- শক্ষিকুর রহিান 

সাং- মসানার াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3197 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাক্ষকর আহিদ       

ক্ষ তা- আেী ক্ষিয়া      

সাং- মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3198 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ আেি            

ক্ষ তা- হাছন আেী       

সাং- মসানার াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3199 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং গফুর ক্ষিয়া            

ক্ষ তা- িইন মহালসন সাং- 

মসানার াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3200 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আেী আহিদ          

ক্ষ তা- ইছহাক          

সাং- মসানার াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3201 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবু তালেব              

ক্ষ তা- িজে আহিদ সাং-

 মসানার াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3202 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুর আহিদ               

ক্ষ তা- খক্ষেে আহিদ 

সাং- মসানার াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3203 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আেী আহিদ          

ক্ষ তা- মসানা আেী      

সাং- মসানার াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3204 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিা: ছক্ষব্বর             

ক্ষ তা- আশরাি আেী 

সাং- মসানার াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3205 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শাহ আেি               

ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ সাং-

 মসানার াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3206 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদ আেি               

ক্ষ তা- মিা: জাির       

সাং- মসানার াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3207 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাির আেি              

ক্ষ তা- জবর িল্লুক  সাং- 

মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3208 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং কক্ষবর আহিদ         

ক্ষ তা- নুর আহিদ       

সাং- মসানার াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3209 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ভুলু ড্রাইিার            

ক্ষ তা- আক্ষির মহালসন 

সাং- মসানার াড়া

0.16 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3210 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আব্দুল্লাহ              ক্ষ তা-

 মিা: আেী      সাং- 

মসানার াড়া

0.18 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3211 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষরদ আহিদ         

ক্ষ তা- আ: হাক্ষসি      

সাং- মসানার াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3212 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ইসহাক আহিদ        

ক্ষ তা- িক্ষনর আহিদ সাং-

 মসানার াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3213 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জক্ষির আহিদ            

ক্ষ তা- আক্ষির মহাছন সাং-

 মসানার াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3214 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ ছাোি             

ক্ষ তা- িছন আেী       

সাং- মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3215 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুর কবীর            ক্ষ তা-

 মিাছা আেী      সাং- 

মসানার াড়া

0.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3216 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ ছাোি               

ক্ষ তা- মিাছা আেী      

সাং- মসানার াড়া

0.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3217 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আহেদ কবীর         

ক্ষ তা- মিাছা আেী     

সাং- মসানার াড়া

0.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3218 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং রুহুে আক্ষিন          

ক্ষ তা- মিাছা আেী      

সাং- মসানার াড়া

0.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3219 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ মুনাি              

ক্ষ তা- মহালসন আেী সাং- 

মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3220 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং গফুর ক্ষিয়া              

ক্ষ তা- আোঃ মুনাি       

সাং- মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3221 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুর আেি           ক্ষ তা- 

আোঃ মুনাি      সাং- 

মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3222 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ক্ষদে মিাহােদ           

ক্ষ তা- মৃত মসােতান 

িক্ষকর                   

সাং- মসানার াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3223 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ আোঃ িালেক       

ক্ষ তা- মৃত মহালসন আেী  

                     সাং-  

মসানার াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3224 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ছালদক ক্ষিয়া        ক্ষ তা- 

মৃত মুস্তিা কািাে সাং- 

মসানার াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3225 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুর উক্ষিন              

ক্ষ তা- মৃত আশরাি আেী 

                     সাং- 

মসানার াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3226 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ রক্ষহি           ক্ষ তা- 

মৃত জাোে    সাং- 

মসানার াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3227 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবুে কাোি          

ক্ষ তা- মৃত আোঃ আক্ষজজ 

সাং- মসানার াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3228 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ নুর              

ক্ষ তা- মৃত িাছন আেী 

সাং- মসানার াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3229 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িীর আহিদ            

ক্ষ তা- মৃত িাছন আেী 

সাং- মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3230 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাহােদ আেী ক্ষ তা- 

মৃত িকতুে মহালসন 

ক্ষিয়াজী সাং- মসানার াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3231 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুর আেি                

ক্ষ তা- মৃত চাঁন ক্ষিয়া সাং-

 মসানার াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3232 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ইউসুি নুর            

ক্ষ তা- মৃত নুর আহিদ 

সাং- মসানার াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3233 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মসানােী                

ক্ষ তা- মিাোঃ ইক্ষেয়াছ সাং-

 মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3234 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেী            

ক্ষ তা- মিাোঃ ইক্ষেয়াছ  

সাং- মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3235 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিলহর আেী            

ক্ষ তা- মৃত ইক্ষেয়াছ  সাং- 

মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3236 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মচলহর আেী          

ক্ষ তা- মৃত ইক্ষেয়াছ  সাং- 

মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3237 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং হাক্ষকি আেী        ক্ষ তা- 

মিাোঃ ইক্ষেয়াছ সাং- 

মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3238 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সাগর আেী            

ক্ষ তা- মিাোঃ ইক্ষেয়াছ  

সাং- মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3239 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মহালসন আেী             

ক্ষ তা- মিাোঃ ইক্ষেয়াছ সাং-

 মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3240 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ওসিান গক্ষণ             

ক্ষ তা- মৃত কালশি আেী 

সাং- মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3241 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ আেী              

ক্ষ তা- মৃত হাবীব উল্লাহ 

সাং- মসানার াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3242 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আইয়ুব আেী            

ক্ষ তা- মৃত হাবীবুল্লাহ সাং-

 মসানার াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3243 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শক্ষি আেি             

ক্ষ তা- মৃত মিাহােদ 

মহালসন                   

সাং- মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3244 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িাহমুদুে হক          

ক্ষ তা- শক্ষি আেি      

সাং- মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3245 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ রক্ষহি                

ক্ষ তা- মৃত আক্ষির হািজা 

                  সাং- 

মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3246 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জািাে ক্ষিয়া              

ক্ষ তা- আোঃ হাক্ষিদ       

সাং- মসানার াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3247 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবু তালহর           

ক্ষ তা- মিাজািির আেি 

সাং- মসানার াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3248 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ওবায়দুে                   

ক্ষ তা- মৃত মসকান্দর সাং-

 মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3249 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ রক্ষশদ               

ক্ষ তা- মিাছন আেী  সাং- 

মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3250 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুর ছাোি            ক্ষ তা-

 িছন আেী    সাং- 

মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3251 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবু তালহর             

ক্ষ তা- মৃত রক্ষশদ আহিদ 

               সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3252 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িঞ্জুর আেি              

ক্ষ তা- মৃত রক্ষশদ 

আহলিদ               সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3253 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবুে মহালসন          

ক্ষ তা- মৃত রক্ষশদ 

আহলিদ               সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3254 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবু তালেব           

ক্ষ তা- মৃত সছয়দ উল্লাহ 

বেী                     সাং-

 ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3255 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িঞ্জুর আেি             

ক্ষ তা- মৃত সছয়দ উল্লাহ 

বেী                        

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3256 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শবুে কক্ষরি              

ক্ষ তা- মৃত সছয়দ উল্লাহ 

বেী                        

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3257 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষদউে আেি             

ক্ষ তা- মৃত জাোে 

আহিদ                    

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3258 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মসানােী               

ক্ষ তা- মৃত ক্ষসরাজ ক্ষিয়া 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3259 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি               

ক্ষ তা- মিাোঃ মহালসন সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3260 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ শুক্কুর            ক্ষ তা-

 মিৌোঃ আবুে বশর সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3261 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাক্ষকর মহালসন       

ক্ষ তা- মৃত মিৌোঃ আবুে 

বশর                    সাং-

 ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3262 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ শুক্কুর              

ক্ষ তা- মৃত মুছা আহিদ 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

1.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3263 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ রক্ষশদ               

ক্ষ তা- মৃত মুছা আহিদ 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

1.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3264 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং খাইরুে আক্ষিন        

ক্ষ তা- মৃত মুছা আহিদ 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

1.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3265 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ মহালসন         ক্ষ তা-

 মৃত সছয়দ আেি          

      সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3266 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ মহালসন      ক্ষ তা- 

মৃত সছয়দ আেি           

     সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3267 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবু তালহর ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ আেি সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3268 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জক্ষসি ক্ষিয়া            

ক্ষ তা- মৃত সছয়দ আেি   

               সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3269 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জক্ষির                 ক্ষ তা-

 মৃত সছয়দ আেি          

        সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3270 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আিীর আেী          

ক্ষ তা- মৃত ক্ষসরাজ ক্ষিয়া 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3271 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জক্ষহর আহিদ        

ক্ষ তা- মৃত ক্ষসরাজ ক্ষিয়া 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3272 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ কালু ক্ষিয়া      

ক্ষ তা- মৃত ক্ষসরাজ ক্ষিয়া 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3273 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবুে কাোি        ক্ষ তা-

 মৃত জাির আেি         

        সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3274 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মবোে ক্ষিয়া          

ক্ষ তা- মৃত জাির আেি  

               সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3275 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দুর রহিান       

ক্ষ তা- মৃত আবদুস 

সাোি                  সাং-

 ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3276 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িঞ্জুর আেি           

ক্ষ তা- মৃত আোঃ সাোি 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3277 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ িালজদ              

ক্ষ তা- এজাহার ক্ষিয়া সাং-

 ক্ষনদাক্ষনয়া

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3278 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শাহ আেি           ক্ষ তা-

 মৃত হায়দার আেী         

        সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3279 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শািসুে আেি         

ক্ষ তা- মৃত মিৌোঃ আবুে 

বশর                  সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3280 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং এখোছুর রহিান     

ক্ষ তা- মৃত হাজী আক্কাছ 

ক্ষিয়া                 সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3281 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মহোে উক্ষিন       ক্ষ তা- 

শক্ষি আেি      সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3282 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিলহর আেী           

ক্ষ তা- মৃত আোঃ ছাোি 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3283 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মবোে                 

ক্ষ তা- শক্ষি আেি       

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3284 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িীর কাক্ষশি            

ক্ষ তা- মৃত ইছাহাক  সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3285 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবদুর ছবুর           

ক্ষ তা- মৃত আক্ষজজুর 

রহিান                      

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3286 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ইসোি ক্ষিয়া          

ক্ষ তা- মৃত মিাস্তাক্ষিজুর 

রহিান                 সাং-

 ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3287 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবুে কাোি           

ক্ষ তা- মিাহােদ মহালসন  

                 সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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আর.এস 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3288 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ক্ষদেদার আেি        

ক্ষ তা- মৃত রুস্তি আেী 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3289 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ কালদর              

ক্ষ তা- মিাজািির      

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3290 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি (বেী) ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ মহালসন সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

3.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3291 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে ইসোি         

ক্ষ তা- নুরুে আেি (বেী) 

                 সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3292 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে কবীর           

ক্ষ তা- নুরুে আেি (বেী) 

                      সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3293 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষতউর রহিান        

ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ মহালসন  

             সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3294 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জালহদ আেি           

ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ আেী 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3295 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবুে মহালসন          

ক্ষ তা- িক্ষতউর রহিান 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

1.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3296 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ মহালসন         

ক্ষ তা- িক্ষতউর রহিান 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

1.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3297 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দুে হক              

ক্ষ তা- িক্ষতউর রহিান 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

1.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3298 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং গুড়া ক্ষিয়া                

ক্ষ তা- ইসোি ক্ষিয়া  সাং-

 ক্ষনদাক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3299 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আেিগীর              

ক্ষ তা- মৃত হাক্ষবব উল্লাহ   

              সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3300 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবদুে আেি       ক্ষ তা-

 মৃত োে ক্ষিয়া সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3301 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ছক্ষব্বর আহিদ          

ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ মহালসন  

               সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3302 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং শক্ষি আেি             

ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ মহালসন  

                সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3303 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে ইসোি (িনু) ক্ষ তা-

 মৃত িকবুে আহিদ       

              সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3304 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং হালিজ আহিদ        

ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর আহিদ 

                   সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3305 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িলয়জুে হক           

ক্ষ তা- মৃত আবুে কালশি 

              সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3306 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সুক্ষিয়া খাতুন         

স্বািী- সছয়দ নুর       

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3307 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং বক্ষশর আহিদ         

ক্ষ তা- মৃত এজাহার ক্ষিয়া 

                 সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3308 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবদুে জক্ষেে      ক্ষ তা- 

িাওোনা নাক্ষছি সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3309 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মহাসলন আরা         স্বািী-

 জক্ষহরুে ইসোি সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3310 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িাহাবুব আেি        

ক্ষ তা- হাজী নুরুে হক 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3311 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ইউসুি আেী            

ক্ষ তা- মৃত ক্ষসরাজ ক্ষিয়া 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3312 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জক্ষির আহিদ        

ক্ষ তা- মৃত ক্ষসরাজ ক্ষিয়া 

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3313 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নাক্ষছর উক্ষিন             

ক্ষ তা- কািাে উক্ষিন সাং-

 ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3314 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ইউসুি নুর              

ক্ষ তা- মৃত আিীর হািজা 

               সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3315 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নবীন মসানা           

স্বািী- মৃত জাির আেি  

                সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3316 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িসক্ষজদ ও িািাসা সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3317 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং কালশি ক্ষিয়া             

ক্ষ তা- মৃত আবদুস 

সাোি                সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3318 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং খালেদা মবগি          

স্বািী- শাহ জাহান     

সাং- ক্ষনদাক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3319 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জবর মুল্লুক            সাং-

 শহর মুল্লুক        সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3320 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মরজাউে কক্ষরি       

ক্ষ তা- আবু সুেতান সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3321 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আোঃ গফুর              

ক্ষ তা- আবু সুেতান সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3322 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আব্দুে গফুর           

ক্ষ তা- মৃত রক্ষশদ আহিদ 

              সাং- দোঃ 

 াইন্যাক্ষশয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3323 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ জাহাঙ্গীর আেি 

ক্ষ তা- আব্দুে গক্ষণ     

সাং- দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3324 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ কালু                 

ক্ষ তা- ইনািী          সাং-

 দোঃ  াইন্যাক্ষশয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3325 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ িাক্ষনক              

ক্ষ তা- মসানােী       সাং- 

জুো াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3326 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ কািাে উক্ষিন ক্ষ তা-

 আেী আহলিদ সাং- 

জুো াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3327 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ রুলবে            

ক্ষ তা- সসয়দ আেি  সাং-

 জুো াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3328 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাছাোঃ  ারক্ষিন আক্তার 

স্বািী- জাহাঙ্গীর আেি 

সাং- জুো াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3329 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ বাবুে উক্ষিন   ক্ষ তা-

 আক্ষেি উক্ষিন সাং- 

চাককাো

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3330 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ক্ষগয়াস উক্ষিন        ক্ষ তা-

 িীর আহলিদ সাং- 

মসাছক্ষড়

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3331 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ জািাে উক্ষিন ক্ষ তা-

 নুর আেি     সাং- 

মসাছক্ষড়

0.28 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি

3332 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ সসয়দ আেি ক্ষ তা- 

ইিাি আেী     সাং- 

মসাছক্ষড়

0.21 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3333 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ আেী            

ক্ষ তা- মৃত শক্ষিকুর 

রহিান                 সাং-

 মসানার াড়া

0.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ০১/ ইনা 

অব ১৪-১৫

3334 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং কািাে               ক্ষ তা- 

সাগর আেী    সাং- 

মসানার াড়া

0.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ১৬/ইনা অব 

১৪-১৫

3335 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সছয়দ                ক্ষ তা- 

বাছা ক্ষিয়া     সাং- 

মসানার াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ১৭/ইনা অব 

১৪-১৫

3336 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ক্ষসক্ষিক গং            

ক্ষ তা- মৃত িজে আহিদ 

              সাং- মসাছক্ষড়

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ২০/ইনা অব 

১৪-১৫

3337 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাজালেে হক        

ক্ষ তা- মৃত সুেতান  সাং- 

উোঃ মসাছক্ষড়

1.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ২১/ইনা অব 

১৪-১৫

3338 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জক্ষির উক্ষিন           

ক্ষ তা- বক্ষশর আহিদ সাং-

  োঃ  াইন্যাক্ষশয়া

1.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ৫০/ইনা অব 

১৪-১৫

3339 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আলনায়ারুে ইসোি 

বাবুে গং               

ক্ষ তা- মিাজািির 

আহিদ               সাং- 

ক্ষনদাক্ষনয়া

1.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ১৪/ইনা অব 

১৫-১৬

3340 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ক্ষসরাজ গং             

ক্ষ তা- মিৌোঃ আেী আহিদ 

              সাং- দোঃ 

মসাছক্ষড়

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ২২/ইনা অব 

১৫-১৬

3341 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে ইসোি         

ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ সাং-

 জুো াড়া

1.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ২৩/ইনা অব 

১৫-১৬

3342 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মবোে প্রোঃ মবোে মিম্বার 

                  ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আহিদ             

       সাং- জুো াড়া

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ৩৩/ইনা অব 

১৫-১৬



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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3343 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জাোে                ক্ষ তা-

 মিাোঃ হালসি    সাং- দোঃ 

মসাছক্ষড়

1.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ৪১/ইনা অব 

১৫-১৬

3344 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে ইসোি         

ক্ষ তা- গুড়া ক্ষিয়া        

সাং-  াইন্যাক্ষশয়া

1.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ১৪/ইনা অব 

১৬-১৭

3345 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং ওসিান গক্ষণ          

ক্ষ তা- মিাোঃ শক্ষি উল্লাহ 

সাং- সওদাগর াড়া

1.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ২১/ইনা অব 

১৭-১৮

3346 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং জািাে উক্ষিন          

ক্ষ তা- আবদুে হাক্ষকি 

সাং- মডইে াড়া

1.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ২৭/ইনা অব 

১৭-১৮

3347 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং রক্ষশদ আহিদ গং ক্ষ তা- 

মৃত হাক্ষববুল্লাহ সাং- 

মডইে াড়া

1.09 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ২৮/ইনা  

অব ১৭-১৮

3348 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িাহাবুব গং              

ক্ষ তা- িজে আহিদ 

ক্ষিয়াক্ষজ                    

সাং- মডইে াড়া

1.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ৩২/ইনা  

অব ১৭-১৮

3349 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িালজদ              ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ সাং- 

জুো াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ৩৩/ইনা অব 

১৭-১৮

3350 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং িক্ষিজুল্লাহ গং         

ক্ষ তা- মৃত নছরত আেী   

                  সাং- 

জাক্ষেয়া ােং

0.55 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ৩৪/ইনা অব 

১৭-১৮

3351 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সিশু                ক্ষ তা- 

সক্ষিকুর রহিান সাং- 

জাক্ষেয়া ােং

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ৩৫/ইনা অব 

১৭-১৮

3352 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং সিশু                ক্ষ তা- 

মৃত জবর মুল্লুক সাং- 

জুো াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ৩৯/ইনা অব 

১৭-১৮

3353 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং আবুে কাোি        ক্ষ তা-

 মৃত আশরাি ক্ষিয়া        

          সাং- জুো াড়া

1.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসতবাক্ষড় ও ঘর  

০২ টি

ক্ষ ওআর- ৪০/ইনা অব 

১৭-১৮
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3354 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ মসানােী            

ক্ষ তা- মিাোঃ শক্ষি     সাং-

 জাক্ষেয়া ােং

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ০৩/ইনা অব 

১৮-১৯

3355 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ মহালচন          

ক্ষ তা- রক্ষশদ আহিদ সাং-

 চাককাো

1.05 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসতবাক্ষড় ও ঘর  

০১ টি

ক্ষ ওআর- ০৪/ ইনা 

অব ১৮-১৯

3356 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ নুরুে ইসোি ক্ষ তা- 

ইব্রাক্ষহি          সাং- 

কাো চান্দ মখাো

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ০৫/ ইনা 

অব ১৮-১৯

3357 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ মসানােী          

ক্ষ তা- মিাোঃ শক্ষি        

সাং- জাক্ষেয়া ােং

1.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ০৭/ইনা অব 

১৮-১৯

3358 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং নুরুে আেি নুরু গং     

ক্ষ তা- সছয়দ আহিদ   

সাং- ক্ষবে অক্ষিস াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ৩৬/ইনা অব 

১৯-২০

3359 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ কালদর         ক্ষ তা-

 আবদুর রক্ষহি সাং- পূব ব 

মসাছক্ষড়

1.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘর  ০১ টি ক্ষ ওআর- ৩৭/ইনা অব 

১৯-২০

3360 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী জাক্ষেয়া ােং মিাোঃ মতািালয়ে        

ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ আেী    

সাং-  জুো াড়া

1.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 বসতবাক্ষড় ও ঘর  

০২ টি

ক্ষ ওআর- ৩৮/ইনা অব 

১৯-২০

3361 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুর হাবা           ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ            

      সাং-  ায়া মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3362 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ মসক্ষেি        ক্ষ তা- 

আবু হাক্ষেি সাং-  ায়া 

মঘানা

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3363 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আিাজ উক্ষিন        

ক্ষ তা- মিাোঃ িক্ষরদ সাং- 

 ায়া মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3364 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবুে আেি          

ক্ষ তা- মিাহােদ আেি    

            সাং-  ায়া মঘানা

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3365 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং হাক্ষববুল্লাহ             

ক্ষ তা- মৃত আহিদ উল্লাহ  

              সাং-  ায়া 

মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3366 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জািাে মহালসন      ক্ষ তা-

 সছয়দ মহালসন সাং-  ায়া 

মঘানা

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3367 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িনছুর আেী       ক্ষ তা- 

আবুে মহালসন সাং-  ায়া 

মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3368 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুর রহিান       

ক্ষ তা- িক্ষতউর রহিান     

           সাং-  ায়া মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3369 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মবোে ক্ষিয়া      ক্ষ তা- 

বক্ষদউে আেি সাং-  ায়া 

মঘানা

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3370 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ক্ষরয়াজুে কক্ষরি         

ক্ষ তা- মসাোয়িান 

সওদাগর              সাং- 

 ায়া মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3371 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আলনায়ারা মবগি স্বািী- 

আবদুে খালেক সাং- 

 ায়া মঘানা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3372 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ জক্ষসি         ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষনজাি উক্ষিন          

      সাং-  ায়া মঘানা

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3373 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জাহাঙ্গীর                 

ক্ষ তা- শক্ষিকুর রহিান    

            সাং-  ায়া 

মঘাননা

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3374 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ক্ষজয়া উক্ষিন        ক্ষ তা- 

জািাে মচৌক্ষকদার           

সাং-  ায়া মঘানা

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ২টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3375 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ক্ষদেওয়ার মহালসন ক্ষ তা- 

সালবর মহালসন সাং-  ায়া 

মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3376 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুর রক্ষহি        ক্ষ তা-

 কািাে মহালসন সাং- 

 ায়া মঘানা

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3377 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জক্ষির আহিদ       ক্ষ তা-

 বক্ষদউর রহিান সাং- 

 ায়া মঘানা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3378 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ কালো            

ক্ষ তা- জক্ষির আহিদ 

সাং-  ায়া মঘানা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3379 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জাহানারা মবগি   ক্ষ তা- 

িক্ষজদ মহালসন সাং-  ায়া 

মঘানা

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3380 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আলয়শা মবগি      ক্ষ তা- 

নুর মিাহােদ সাং-  ায়া 

মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3381 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মগাে মচলহর       স্বািী- 

ক্ষিজার ক্ষিয়া সাং-  ায়া 

মঘানা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3382 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সালজদা            ক্ষ তা- 

হাক্ষিজুর রহিান            

      সাং-  ায়া মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3383 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জাহাঙ্গীর             ক্ষ তা-

 কক্ষবর আহিদ সাং- 

 ায়া মঘানা

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3384 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবুে কাোি       ক্ষ তা- 

আবদুে মহালসন             

  সাং-  ায়া মঘানা

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ২টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3385 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জুো াড়া জালি িসক্ষজদ, 

              ায়া মঘানা

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3386 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আক্ষির মহাছন         

ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

আহিদ                   

সাং- ক্ষ ক্ষনক্ষজরকুে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3387 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ হালসি          

ক্ষ তা- নাক্ষছর উক্ষিন সাং- 

ক্ষ ক্ষনক্ষজরকুে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3388 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরুে বশর               

ক্ষ তা- মসােতান আহিদ  

                  সাং- 

ক্ষ ক্ষনক্ষজরকুে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3389 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মদাো ক্ষিয়া           

ক্ষ তা- মগাোি কক্ষবর সাং-

 ক্ষ ক্ষনক্ষজরকুে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3390 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুর আহিদ            

ক্ষ তা- মিাোঃ ইসিাইে 

সাং- ক্ষ ক্ষনক্ষজরকুে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3391 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবু ক্ষছক্ষিক          

ক্ষ তা- কালদর মহালসন 

সাং- ক্ষ ক্ষনক্ষজরকুে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3392 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ইউছু  আেী              

ক্ষ তা- নুরুে আেি সাং- 

ক্ষ ক্ষনক্ষজরকুে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3393 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবুে হালশি             

ক্ষ তা- সছয়দ আেি সাং- 

ক্ষ ক্ষনক্ষজরকুে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3394 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সরওয়ার উক্ষিন       

ক্ষ তা- আবুে কালশি সাং-

 ক্ষ ক্ষনক্ষজরকুে

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3395 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জয়নাে আলবদীন    

ক্ষ তা- মিাোঃ কািাে 

উক্ষিন                    

সাং- ক্ষ ক্ষনক্ষজরকুে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3396 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আহিদুে হক         

ক্ষ তা- িক্ষনর আহিদ সাং-

 ক্ষ ক্ষনক্ষজরকুে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3397 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িজে কক্ষরি               

ক্ষ তা- রক্ষশদ আহিদ সাং-

 ক্ষ ক্ষনক্ষজরকুে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3398 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িকবুে আহিদ      ক্ষ তা-

 ইিাি উক্ষিন     সাং- 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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3399 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িজে কক্ষরি         ক্ষ তা-

 রক্ষশদ আহিদ সাং- 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3400 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িাহমুদুে হক          

ক্ষ তা- মৃত সছয়দ আেি 

সাং-  াইন্যাক্ষশয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3401 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং রক্ষহি আেী            

ক্ষ তা- িক্ষকর আহিদ 

সাং-  াইন্যাক্ষশয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3402 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সছয়দ নুর            ক্ষ তা- 

ইছাক আহিদ সাং- 

 াইন্যাক্ষশয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3403 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মরজাউে কক্ষরি      

ক্ষ তা- মৃত জািাে 

মচৌক্ষকদার               

সাং- হক্ষরণিারা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3404 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুর ইসোি          ক্ষ তা-

 মৃত কালু ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

745/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3405 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবুে কাোি        ক্ষ তা-

 মৃত আবুে িরহাদ        

      সাং- তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3406 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং রক্ষিক ক্ষিয়া       ক্ষ তা- 

মৃত আবুে িরহাদ         

     সাং- তুতুরক্ষবে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 বসত বাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

3407 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুর ইসোি              

ক্ষ তা-  মৃত আবুে 

িরহাদ               সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3408 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িকছুদ আেি        

ক্ষ তা- মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া 

সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3409 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরুে আেি       ক্ষ তা- 

মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3410 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আক্ষির শরীি         

ক্ষ তা-  মৃত শক্ষিউর 

রহিান               সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3411 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবুে মহালসন          

ক্ষ তা- আবদুর রক্ষহি সাং-

 তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3412 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরুে আক্ষিন          

ক্ষ তা- মসানােী       সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3413 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরুে আেি          ক্ষ তা-

 মসানােী       সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3414 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরুে হক            ক্ষ তা- 

মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3415 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আেী আকবর        ক্ষ তা-

 মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3416 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নক্ষজর আহিদ       ক্ষ তা-

 মৃত োে ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3417 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষরদ আেি        ক্ষ তা- 

আবদুে হাক্ষকি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3418 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুে হাক্ষকি      ক্ষ তা-

 মৃত িকবুে সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3419 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সছয়দ নুর         ক্ষ তা- 

সাইর মিাহােদ             

 সাং- তুতুরক্ষবে

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3420 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আক্ষজজুর রহিান ক্ষ তা- 

নুর মিাহােদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3421 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ছক্ষগর আহিদ         

ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক আহিদ     

          সাং- তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 বসত বাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

3422 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সুেতান আহিদ    ক্ষ তা- 

আবদু রহিান সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 বসত বাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3423 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং রক্ষশদ আহিদ       ক্ষ তা- 

মগাোি কালদর সাং- 

তুতুরক্ষবে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 বসত বাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

3424 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং বক্ষদউে আেি        

ক্ষ তা- ম োন আেী সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3425 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুর রহিান      ক্ষ তা-

 কাো ক্ষিয়া  সাং- 

তুতুরক্ষবে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 বসত বাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

3426 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সছয়দ আেি       ক্ষ তা- 

ম োন আেী সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 বসত বাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

3427 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষিজুর রহিান        

ক্ষ তা- মহাছন আেী সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3428 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মহাছন আেী        ক্ষ তা- 

আক্ষেি উক্ষিন সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3429 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরুে আেি           

ক্ষ তা- আজগর আেী সাং-

 তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3430 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মগাোি নবী         ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.16 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3431 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ক্ষির আহিদ         ক্ষ তা-

 ক্ষছক্ষিক আহিদ            

  সাং- তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3432 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুর রহিান        

ক্ষ তা- কাো ক্ষিয়া  সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3433 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষরদ আেি        ক্ষ তা- 

মৃত মহাছন সাং- তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3434 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং হালসি               ক্ষ তা- 

মৃত আবদুে কালদও        

         সাং- তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3435 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুর মিাহােদ          

ক্ষ তা- মৃত আবদুে 

কালদর                 সাং-

 তুতুরক্ষবে

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3436 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ ছাো             

ক্ষ তা- মৃত আবদুে 

কালদর              সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3437 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ ক্ষছক্ষিক           

ক্ষ তা- মৃত আবদুে 

কালদর                 সাং-

 তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3438 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ইয়াক্ষছন               ক্ষ তা-

 মৃত আবদুে কালদও       

            সাং- তুতুরক্ষবে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3439 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ইসোি                  

ক্ষ তা- সুেতান আহিদ    

           সাং- তুতুরক্ষবে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3440 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং হালজরা খাতুন       স্বািী-

 মৃত আবদুে কালদর       

           সাং- তুতুরক্ষবে

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3441 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নক্ষব মহালসন           

ক্ষ তা- মৃত আেী আহিদ  

               সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3442 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুস ছাোি          

ক্ষ তা- মৃত িাহবুব আেি 

              সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3443 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুর আহিদ            

ক্ষ তা- হাক্ষিদ আেী সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3444 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং রক্ষিক উক্ষিন       ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3445 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আয়াছ               ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষির আহিদ           

      সাং- তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3446 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আো উক্ষিন           

ক্ষ তা- মৃত িজে কক্ষরি   

                  সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3447 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষহ উক্ষিন               

ক্ষ তা- মৃত িজে কক্ষরি   

            সাং- তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3448 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জািাে উক্ষিন        

ক্ষ তা- মৃত িজে কক্ষরি   

             সাং- তুতুরক্ষবে

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3449 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জক্ষহর আহিদ         

ক্ষ তা- আবদুে হাক্ষকি 

সাং- তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3450 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কক্ষরি আহিদ        

ক্ষ তা- মৃত নক্ষব আহিদ   

              সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3451 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষকর আহিদ        

ক্ষ তা- মৃত ওির আেী     

             সাং- তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3452 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং বক্ষদউে আেি       ক্ষ তা-

 মৃত ওির আেী            

       সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3453 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কালু ক্ষিয়া          ক্ষ তা- 

মৃত মিাহােদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3454 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং শিসু               ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষির আহিদ           

      সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3455 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাক্তার আহিদ  ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষির আহিদ           

   সাং- তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3456 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কযাক্ষিয়া                

ক্ষ তা- অজ্ঞাত       সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3457 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কক্ষবর আহিদ        

ক্ষ তা- অজ্ঞাত      সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3458 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আেি             ক্ষ তা- 

মৃত উো ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3459 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষরদ আহিদ        

ক্ষ তা- মৃত উো ক্ষিয়া 

সাং- তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3460 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সছয়দ নুর          ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত      সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3461 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মুছন                  ক্ষ তা-

 মৃত ক্ষজয়াউে হক          

        সাং- তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3462 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং শহর মুল্লুক         ক্ষ তা- 

উো ক্ষিয়া     সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3463 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কাো ক্ষিয়া            

ক্ষ তা- মৃত হাক্ষিদ আেী   

                  সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3464 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ম োন আেী         ক্ষ তা-

 গুরা ক্ষিয়া      সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3465 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাজার আহিদ  ক্ষ তা- 

গুরা ক্ষিয়া    সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3466 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আজগর                 

ক্ষ তা- মৃত গুরা ক্ষিয়া সাং-

 তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3467 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরুে ইসোি       ক্ষ তা- 

মৃত গুরা ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3468 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ ছাোি           

ক্ষ তা- মৃত গুরা ক্ষিয়া সাং 

তুতুরক্ষবে

0.29 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3469 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িনু                  ক্ষ তা- 

মৃত আবদুর রক্ষশদ          

          সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3470 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মদলোয়ার মহালসন ক্ষ তা- 

মৃত আবদুর রক্ষশদ          

      সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3471 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িীর আহিদ          

ক্ষ তা- মৃত আেী      সাং-

 তুতুরক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3472 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মেদু                  ক্ষ তা- 

িীর আহিদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3473 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জক্ষির আহিদ        

ক্ষ তা- আেী আহিদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3474 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সছয়দ আহিদ         

ক্ষ তা- অজ্ঞাত          

সাং- তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3475 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ইউছুি            ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষশদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3476 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাহসীন আেী          

ক্ষ তা- আবদুর রক্ষশদ সাং-

 তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3477 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ক্ষছক্ষিক আহিদ        

ক্ষ তা- মৃত আবদুর রক্ষশদ 

               সাং- 

তুতুরক্ষবে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 বসত বাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

3478 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুর আহিদ          ক্ষ তা- 

আবদুে রক্ষশদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3479 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ছক্ষগর আহিদ ক্ষ তা- 

আবদুে রক্ষশদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3480 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ক্ষছক্ষিক আহিদ        

ক্ষ তা- আবদুে রক্ষশদ সাং-

 তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3481 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জাির আহিদ         

ক্ষ তা- আবদুে রক্ষশদ সাং-

 তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3482 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরুে আক্ষিন        ক্ষ তা- 

শক্ষিক আহিদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3483 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবুে মহালছন        ক্ষ তা-

 উো ক্ষিয়া     সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3484 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আক্ষজজুে হক      ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষহি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3485 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কালশি             ক্ষ তা- 

আবদুে হাক্ষকি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3486 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং দুদু ক্ষিয়া            ক্ষ তা- 

কালশি আেী সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3487 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মবোে ক্ষিয়া           

ক্ষ তা- রক্ষশদ আহিদ সাং-

 তুতুরক্ষবে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3488 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং রক্ষশদ আহিদ        

ক্ষ তা- অজ্ঞাত          

সাং- তুতুরক্ষবে

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3489 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং এয়াকুব ক্ষিক্ষস্ত্র          

ক্ষ তা- মৃত ক্ষিয়া মহাছন    

            সাং- তুতুরক্ষবে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 বসতবাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

3490 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরু                ক্ষ তা- 

িজে রহিান সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 বসত বাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
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আর.এস 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3491 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আেী              ক্ষ তা- 

মৃত কালসি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3492 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুছ ছাোি         

ক্ষ তা- মৃত কালসি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3493 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জক্ষির উক্ষিন        ক্ষ তা-

 নক্ষজর আহিদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3494 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষিদুে আেি      ক্ষ তা-

 আবদুস ছাোি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3495 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুস ছাোি       

ক্ষ তা- সুেতান        সাং-

 তুতুরক্ষবে

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3496 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ক্ষদে মিাহােদ       ক্ষ তা-

 সুেতান        সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3497 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ছক্ষগর আহিদ      ক্ষ তা- 

আবদুে হক সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3498 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সছয়দ আেি         ক্ষ তা-

 আবদুে হক সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3499 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং শুক্কুর আহিদ       ক্ষ তা- 

মৃত িক্ষকর আহিদ         

     সাং- তুতুরক্ষবে

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3500 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ইছাক আহিদ       ক্ষ তা-

 সছয়দ আহিদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3501 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িজে কক্ষরি       ক্ষ তা- 

মৃত জাোে আেি         

         সাং- তুতুরক্ষবে

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3502 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং বক্ষদউে আেি         

ক্ষ তা- মৃত খুইল্যা ক্ষিয়া   

               সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 
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আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3503 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাহােদ           ক্ষ তা- 

আবদুে েক্ষতি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3504 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কািাে উক্ষিন        

ক্ষ তা- আবদুে হাক্ষিদ 

সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3505 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জািাে উক্ষিন         

ক্ষ তা- আবদুে হাক্ষিদ 

সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3506 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মতািাইে              

ক্ষ তা- আবদুে হাক্ষিদ 

সাং- তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3507 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরুে হক            ক্ষ তা- 

মৃত িক্ষকর ক্ষিয়া            

    সাং- তুতুরক্ষবে

0.90 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3508 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবু কালশি        ক্ষ তা- 

আবদুে কক্ষরি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3509 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুর রক্ষহি       ক্ষ তা- 

মৃত মিাহােদ আেী        

         সাং- তুতুরক্ষবে

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3510 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িজে হক            ক্ষ তা-

 মৃত আবদুর রক্ষহি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3511 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুর আহিদ          ক্ষ তা- 

মৃত আবদুর রক্ষহি          

      সাং- তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3512 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষকর আহিদ   ক্ষ তা- 

নুর আহিদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3513 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ছুরত আেি       ক্ষ তা- 

মৃত হাক্ষিদ আেী            

        সাং- তুতুরক্ষবে

0.35 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3514 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুর রক্ষহি         

ক্ষ তা- মৃত ইউসুি আেী   

             সাং- তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3515 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষতয়ার              ক্ষ তা-

 মৃত ইউসুি আেী          

      সাং- তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3516 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং রাজা ক্ষিয়া           ক্ষ তা-

 অজ্ঞাত        সাং- 

তুতুরক্ষবে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 বসতবাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ২টি

3517 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষরদ আেি          

ক্ষ তা- িক্ষনরুে      সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3518 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং শাহাব উক্ষিন        ক্ষ তা-

 মৃত িকবুে আহিদ       

        সাং- তুতুরক্ষবে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 বসতবাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

3519 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুর রহিান          

ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

আহিদ              সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3520 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুর রক্ষহি         

ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

আহিদ              সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3521 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সছয়দ আহিদ        ক্ষ তা-

 আবদুর রক্ষহি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3522 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কাো ক্ষিয়া           ক্ষ তা-

 আবদুে হাক্ষকি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3523 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুে হাক্ষকি      ক্ষ তা-

 অজ্ঞাত          সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3524 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুে আক্ষজজ      

ক্ষ তা- অজ্ঞাত         সাং-

 তুতুরক্ষবে

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3525 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ইসোি মহালসন        

ক্ষ তা- আবদুে আক্ষজজ    

            সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3526 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আকবর মহালসন    ক্ষ তা- 

আবদুে আক্ষজজ            

     সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3527 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আক্ষির মহালসন         

ক্ষ তা- আবদুে আক্ষজজ    

             সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3528 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং দুদু ক্ষিয়া              

ক্ষ তা- আবদুে আক্ষজজ    

            সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

740/26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3529 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুস ছাোি     ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া  সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3530 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আেী আহিদ      ক্ষ তা- 

আেী আকবর সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3531 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষরদ আহিদ ক্ষ তা- নুর 

আহিদ সাং- তুতুরক্ষবে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 বসতবাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

3532 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ক্ষিলরা ক্ষিয়া         ক্ষ তা- 

আবদু রক্ষশদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3533 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আক্ষির মহালসন       

ক্ষ তা- আবদুে খক্ষেে 

সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3534 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষরদ আহিদ       ক্ষ তা-

 বজরুজ ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 বসতবাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

3535 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং শািশু ক্ষিয়া          ক্ষ তা-

 আেী মহাছন সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3536 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরুে ইসোি       ক্ষ তা- 

গ্যালরজ বুজ্জা সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3537 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং হাক্ষনি ক্ষিয়া       ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত          সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3538 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুর ইসোি         ক্ষ তা- 

মিাোঃ কালশি সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3539 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষরদ আহিদ       ক্ষ তা-

 আোঃ হক ক্ষিক্ষস্ত্র সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3540 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষরদ              ক্ষ তা- 

আবু শািা     সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3541 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং রুহুে আক্ষিন         ক্ষ তা-

 আবু শািা    সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3542 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সছয়দুর রহিান      ক্ষ তা-

 আবু শািা       সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3543 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরু                    ক্ষ তা-

 আবু শািা     সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3544 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং শাহাব ক্ষিয়া            

ক্ষ তা- পুতুে আেী সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3545 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং টনু ক্ষিয়া                

ক্ষ তা- পুতুে আেী সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3546 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ভুলু                 ক্ষ তা- 

আবদুে আেী সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3547 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ক্ষছক্ষিক আহিদ       

ক্ষ তা- আবদুে আেী সাং-

 তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

208 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3548 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং রক্ষশদ আহিদ      ক্ষ তা- 

ইছাক আহিদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3549 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জাোে উক্ষিন        

ক্ষ তা- অজ্ঞাত        সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3550 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদু রক্ষশদ           

ক্ষ তা- অজ্ঞাত       সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3551 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবুে হালশি          

ক্ষ তা- অজ্ঞাত        সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3552 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবুে বশর            

ক্ষ তা- অজ্ঞাত         সাং-

 তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3553 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং গুরা পুতু               

ক্ষ তা- জক্ষহর আহিদ সাং-

 তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3554 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরু ক্ষিক্ষস্ত্র            ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত       সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 বসতবাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

3555 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কািাে উক্ষিন       ক্ষ তা-

 আবুে কালশি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3556 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং হাছন আেী            

ক্ষ তা- সছয়দ নুর ক্ষিক্ষস্ত্র 

সাং- তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3557 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আনু ক্ষিয়া            ক্ষ তা-

 খালয়র খক্ষেিা সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3558 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জাির আহিদ      ক্ষ তা- 

বাদশা ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3559 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষরদ আহিদ       ক্ষ তা-

 বাদশা ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3560 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষনয়া              ক্ষ তা- 

বাদশা ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3561 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং শহর মুল্লুক             

ক্ষ তা- বাদশা ক্ষিয়া সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3562 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিৌেিী             ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত      সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3563 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জালহরা মবগি       স্বািী- 

অজ্ঞাত         সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3564 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং শাহা আেি       ক্ষ তা- 

আবদুে খালেক             

     সাং- তুতুরক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3565 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আনু ক্ষিয়া         ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত        সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3566 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সছয়দুর রহিান        

ক্ষ তা- অজ্ঞাত         সাং-

 তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3567 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কক্ষিে                ক্ষ তা-

 কাো ক্ষিয়া  সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

259 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3568 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সুনা ক্ষিয়া           ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া  সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

259 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3569 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবু শািা           ক্ষ তা- 

োে ক্ষিয়া     সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

259 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3570 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কাো ক্ষিয়া            

ক্ষ তা- অজ্ঞাত          

সাং- তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

322 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3571 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কািাে উক্ষিন      ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি সাং- 

তুতুরক্ষবে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

322 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3572 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জািাে উক্ষিন           

ক্ষ তা- িজে কক্ষরি সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3573 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং হাক্ষববুর রহিান        

ক্ষ তা- ছলেিান      সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3574 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষরদ ক্ষিক্ষস্ত্র            

ক্ষ তা- হাক্ষববুর রহিান 

সাং- তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3575 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আনু ক্ষিয়া            ক্ষ তা-

 কাো ক্ষিয়া  সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3576 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িরুক আহিদ      ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া  সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3577 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ছক্ষগর আহিদ       ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া  সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3578 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কালশি ক্ষিক্ষস্ত্র      ক্ষ তা- 

মহালছন আেী সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3579 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ক্ষিলরাজ আহিদ ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহিদ সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3580 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাজালহর          ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত        সাং- 

তুতুরক্ষবে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

739 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3581 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং বাবুে ক্ষিয়া        ক্ষ তা- 

মিাোঃ সছয়দ আহিদ        

       সাং-  ায়া মঘানা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3582 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ছক্ষগর মহালসন         

ক্ষ তা- আহিদ মহালসন     

            সাং-  ায়া মঘানা

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3583 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জাির আেি        ক্ষ তা-

 মিাোঃ সছয়দ আহিদ       

       সাং-  ায়া মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3584 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আলনায়ার মহালসন ক্ষ তা- 

জাির আেি সাং-  ায়া 

মঘানা

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3585 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আোঃ িালজদ        ক্ষ তা- 

মৃত নক্ষজর মহালসন         

    সাং-  ায়া মঘানা

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3586 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সছয়দ ক্ষিয়া           ক্ষ তা-

 ক্ষসকান্দর আেী সাং- 

 ায়া মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3587 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং হাক্ষছি আেী          ক্ষ তা-

 ক্ষসকান্দর আেী সাং- 

 ায়া মঘানা

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3588 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং জক্ষির আহিদ         

ক্ষ তা- আশরি আেী সাং-

  ায়া মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3589 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুস ছাোি      ক্ষ তা- 

মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া সাং- 

 ায়া মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3590 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আহিদ শরীি       ক্ষ তা-

 মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া সাং- 

 ায়া মঘানা

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3591 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং শক্ষহদুল্লাহ          ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজুে হক সাং-  ায়া 

মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3592 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আক্ষজজুে হক       ক্ষ তা- 

কািাে মহালসন সাং- 

 ায়া মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3593 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং শক্ষি আেি             

ক্ষ তা- ইকবাে ক্ষিয়া সাং- 

 ায়া মঘানা

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3594 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরুে আেি          ক্ষ তা-

 আবুে মহালসন সাং- 

 ায়া মঘানা

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3595 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুস শুক্কুর         

ক্ষ তা- িক্ষকর ক্ষিয়া সাং- 

 ায়া মঘানা

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3596 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং নুরুল্লাহ                ক্ষ তা-

 আক্ষিনুর হক সাং-  ায়া 

মঘানা

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3597 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং শাহাব উক্ষিন      ক্ষ তা- 

নুরুে আেি সাং-  ায়া 

মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3598 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মগাোি আজি      ক্ষ তা- 

হালিজ মিাসলেহ           

     সাং-  ায়া মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3599 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং রক্ষশদ আহিদ        

ক্ষ তা- িক্ষনর আহিদ সাং-

  ায়া মঘানা

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3600 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কালদর আহিদ        

ক্ষ তা- আেি ক্ষিয়া সাং- 

 ায়া মঘানা

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3601 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ ইউনুছ       ক্ষ তা- 

আবুে মহালসন সাং-  ায়া 

মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3602 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং কালদর মহালসন      ক্ষ তা-

 মিাোঃ আেী    সাং-  ায়া 

মঘানা

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3603 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সতয়ব ক্ষিয়া            

ক্ষ তা- আশরি আেী সাং-

  ায়া মঘানা

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3604 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং রক্ষিক উক্ষিন       ক্ষ তা- 

কািাে উক্ষিন সাং-  ায়া 

মঘানা

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3605 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং বক্ষদউে আেি      ক্ষ তা- 

িক্ষনর আেি সাং-  ায়া 

মঘানা

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3606 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুে কক্ষরি         

ক্ষ তা- শাহ আেি সাং- 

 ায়া মঘানা

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3607 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ ক্ষিজান       ক্ষ তা- 

শাহ আেি সাং-  ায়া 

মঘানা

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3608 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং শাহ আেি              

ক্ষ তা- মিাোঃ আেী সাং- 

 ায়া মঘানা

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3609 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আেী আকবর       ক্ষ তা- 

মৃত জাির আেি          

      সাং-  ায়া মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3610 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদুে কক্ষরি        

ক্ষ তা- মৃত আেী আহিদ  

            সাং-  ায়া মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3611 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আলয়শা            ক্ষ তা- 

মৃত নুর মিাহােদ          

   সাং-  ায়া মঘানা

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3612 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ জয়নাে       ক্ষ তা- 

আহিদ মহালসন             

 সাং-  ায়া মঘানা

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3613 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আবদু শুক্কুর            

ক্ষ তা- আবদুে আেি 

সাং-  ায়া মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3614 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ কাোি         ক্ষ তা-

 আবদুর রজ্জাক সাং- 

 ায়া মঘানা

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3615 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ সুিন          ক্ষ তা- 

আবদুল্লাহ    সাং-  ায়া 

মঘানা

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3616 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সছয়দ আেি       ক্ষ তা- 

মৃত রহিত উল্লাহ           

    সাং-  ায়া মঘানা

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3617 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং িক্ষরদ আেি        ক্ষ তা- 

কািাে মহালসন সাং- 

 ায়া মঘানা

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3618 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ মবোে          

ক্ষ তা- হালিজ মিাসলেি 

উক্ষিন    সাং-  ায়া মঘানা

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3619 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং সক্ষখনা খাতুন      ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ সাং-  ায়া 

মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3620 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং ক্ষশশু ক্ষবকাশ মকন্দ্র,  ায়া 

মঘানা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3621 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ মহাসাইন         

ক্ষ তা- িকবুে আহিদ 

ক্ষসকদার              সাং- 

 ায়া মঘানা

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3622 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং মিাোঃ ইসহাক          

ক্ষ তা- সছয়দ আেি সাং- 

 ায়া মঘানা

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3623 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং আেীি উক্ষিন        ক্ষ তা-

 মৃত নক্ষজর আহিদ        

      সাং-  ায়া মঘানা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3624 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী রাজা ােং রক্ষিক উক্ষিন          

ক্ষ তা- নাক্ষজি উক্ষিন সাং-

  ায়া মঘানা

0.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

26 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3625 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী রক্ষশদ আহােদ ক্ষ তা- 

মৃত খক্ষেলুর রহিান       

সাং- ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3626 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জািে মহালসন      ক্ষ তা- 

মৃত ছলেিান         সাং- 

ইিালির মডইে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 বসতবাক্ষড় ২টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3627 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জাহানারা মবগি      

স্বািী- আবুে মহাসন   

সাং- ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3628 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িনু                      

ক্ষ তা- মৃত আবদুে কক্ষরি 

সাং- ইিালির মডইে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3629 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুরুে ইসোি         

ক্ষ তা- আেী আহােদ      

সাং- ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3630 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: আেি           ক্ষ তা-

 মৃত নুর আহােদ সাং- 

ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3631 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুর আেি            ক্ষ তা-

 ইসহাক আহােদ সাং- 

ইিালির মডইে

1.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3632 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সসয়দ আেি ক্ষ তা- 

ইছাক মহালসন সাং- 

ইিালির মডইে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3633 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সসয়দ আেি ক্ষ তা- নুর 

আহােদ সাং- ইিালির 

মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3634 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: মহালসন              

ক্ষ তা- ইউছুি আেী  সাং-

 ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3635 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী োে মিাহােদ       ক্ষ তা-

 মৃত অক্ষছয়র রহিান       

          সাং- ইিালির 

মডইে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 বসতবাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ১টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3636 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুরুে ইসোি        ক্ষ তা-

 সসয়দ আহােদ সাং- 

ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3637 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িীর কালশি          ক্ষ তা-

 মৃত মোকিান হাক্ষকি     

               সাং- 

ইিালির মডইে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3638 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাোঃ মবোে            

ক্ষ তা- োে মিাহােদ 

সাং- ইিালির মডইে

3.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 বসতবাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ২ টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3639 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাোঃ ইসিাইে            

ক্ষ তা- োে মিাহােদ 

সাং- ইিালির মডইে

3.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 বসতবাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ২ টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3640 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিৌেিী ইউনুছ          

ক্ষ তা- মৃত অক্ষছউর 

রহিান                 সাং-

 ইিালির মডইে

3.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 বসতবাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ২ টি

মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3641 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুে হক                  

ক্ষ তা- জাোে ক্ষিয়া  সাং-

 ইিালির মডইে

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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খক্ষতয়ান
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দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3642 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুরুে হক              

ক্ষ তা- মৃত োে ক্ষিয়া 

সাং- ইিালির মডইে

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3643 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শািসুে আেি ক্ষ তা- 

মৃত দক্ষেলুর রহিান সাং- 

ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3644 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: উল্লাহ               

ক্ষ তা- আবুে কালসি সাং-

 ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3645 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবু সািা            ক্ষ তা-

 মৃত মসানােী     সাং- 

ইিালির মডইে

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3646 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শক্ষিউে আেি (িনু) 

ক্ষ তা- মৃত নুরুে আেি 

সাং- ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3647 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শাহ জাহান           ক্ষ তা-

 মৃত কক্ষবর আহেদ        

            সাং- ইিালির 

মডইে

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3648 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুরুে ইসোি        ক্ষ তা-

 মৃত মিাোঃ কক্ষবর সাং- 

ইিালির মডইে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3649 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাহােদ মহালসন     

ক্ষ তা- মৃত নাক্ষছর উক্ষিন 

সাং- ইিালির মডইে

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3650 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ইউনুছ               ক্ষ তা- 

আব্দুে হাক্ষকি সাং- 

বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3651 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ক্ষিলরাজ আহােদ     

ক্ষ তা- মৃত আব্দুে হাক্ষকি 

                সাং- 

বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3652 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুে জব্বার        ক্ষ তা-

 মৃত মিা: মহালসন সাং- 

বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3653 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ইব্রাক্ষহি               ক্ষ তা-

 ইসোি ক্ষিয়া       সাং- 

বাইল্যাখােী

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3654 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আিান উল্লাহ           

ক্ষ তা- আব্দুে গক্ষণ     

সাং- বাইল্যাখােী

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3655 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ক্ষসরাজ                ক্ষ তা-

 মৃত মিা: কালু সাং- 

বাইল্যাখােী

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3656 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ইসোি               ক্ষ তা-

 মৃত কালু        সাং- 

বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3657 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সসয়দ আেি           

ক্ষ তা- কালদর মহালসন 

সাং- বাইল্যাখােী

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3658 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িীর মহালসন              

ক্ষ তা- কালদর মহালসন 

সাং- বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3659 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সসয়দ ক্ষিয়া              

ক্ষ তা- মিা: হাক্ষনি      

সাং- বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3660 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাস্তাক              ক্ষ তা-

 িীর আহােদ  সাং- 

বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3661 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী কক্ষবর আহােদ       

ক্ষ তা- আক্ষজজুর রহিান 

সাং- বাইল্যাখােী

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3662 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাজালেে হক       

ক্ষ তা- নুর আহােদ    

সাং- বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3663 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: আেি            

ক্ষ তা- কালু              

সাং- বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3664 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাহােদ উল্লাহ        

ক্ষ তা- মিা: কালু         

সাং- বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3665 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: হালসি            

ক্ষ তা- মিা: কালু        

সাং- বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3666 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী গুরা ক্ষিয়া                 

ক্ষ তা- মিাহােদ         

সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3667 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িক্ষরদ আেি           

ক্ষ তা- নুর মিাহােদ  সাং-

 রূ  ক্ষত

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3668 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাজাফ্ির আহােদ 

ক্ষ তা- অজ্ঞাত           

সাং- রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3669 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাজালেে হক            

ক্ষ তা- মৃত অক্ষে আহােদ 

  সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3670 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী চান ক্ষিয়া            ক্ষ তা- 

মৃত অক্ষে আহােদ         

            সাং- রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3671 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী হায়দার রহিান          

ক্ষ তা- মৃত আব্দুর রহিান 

                সাং- 

রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3672 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িজর আেী          ক্ষ তা-

 মৃত সুরত আেী সাং- 

রূ  ক্ষত

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3673 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ছালে আহিদ           

ক্ষ তা- ওবাইদুর রহিান 

সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3674 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুর মিাহােদ            

ক্ষ তা- উো ক্ষিয়া        

সাং- রূ  ক্ষত

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3675 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জক্ষির ক্ষিয়া            

ক্ষ তা- মৃত ইসোি      

সাং- রূ  ক্ষত

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3676 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সসয়দ সবদ্য              

ক্ষ তা- িালেক           

সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 
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(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3677 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাহােদ মহালসন        

ক্ষ তা- নক্ষজর মহালসন সাং-

 রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3678 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাহােদ উল্লাহ      

ক্ষ তা- নক্ষজর মহালসন সাং-

 রূ  ক্ষত

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3679 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সাইফুল্লাহ                    

  ক্ষ তা- মিাহােদ 

মহালসন     সাং- রূ  ক্ষত

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3680 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাোঃ জালহদ মহালসন       

    ক্ষ তা- ইউসু  নুর      

        সাং- রূ  ক্ষত

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3681 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সুরত আেি                

ক্ষ তা- আবু ইিসু          

    সাং- রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3682 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আেতাজ ক্ষিয়া        

ক্ষ তা- মৃত আব্দুে কালদর 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3683 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জাির আহােদ           

ক্ষ তা- আব্দর রহিান  

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3684 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িংোয়ং চাকিা          

ক্ষ তা- মৃত তপুরাি 

চাকিা                  সাং-

 িাদারবক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3685 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী অংথাইং চাকিা       

ক্ষ তা- মৃত তপুরাি 

চাকিা                  সাং-

 িাদারবক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3686 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী উল্যাএ চাকিা         

ক্ষ তা- ক্ষনজং চাকিা    

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3687 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী এোিং চাকিা         

ক্ষ তা- অংজাপু          

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3688 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জমুচা চাকিা          

ক্ষ তা- রক্ষবকং            

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3689 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সচচানু চাকিা         

ক্ষ তা- রক্ষবকং              

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3690 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী চাইতালু চাকিা         

ক্ষ তা- সকরগক্ষণ চাকিা 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3691 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী অলিরাং চাকিা        

ক্ষ তা- ব্যাঙ্গা            

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3692 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী চাল ায়াং              

ক্ষ তা- ব্যাঙ্গা            

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3693 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সবিং চাকিা           

ক্ষ তা- মবো            

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3694 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সংলকত চাকিা        

ক্ষ তা- মিরা চাকিা       

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3695 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িংচাথাং              

ক্ষ তা- জাক্ষেপ্রু         

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3696 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মনচাও                ক্ষ তা-

 চাো চাকিা     সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3697 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী োতু চাকিা           

ক্ষ তা- চািথং          

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3698 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িকবুে আহােদ        

ক্ষ তা- নুরুে ইসোি     

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3699 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী হায়দার আেী         

ক্ষ তা- আব্দুে কালদর 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3700 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী দানু চন্দ্র             ক্ষ তা- 

মগাোবাশ        সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3701 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সাইফুল্লাহ                 

ক্ষ তা- মিাহােদ মহালসন 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3702 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী তলিরা চাকিা         

ক্ষ তা- এক্ষকত চাকিা সাং-

 িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3703 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী হাক্ষববুর রহিান          

ক্ষ তা-  মৃত আব্দুর রক্ষশদ  

                  সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3704 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী োে ক্ষিয়া               

ক্ষ তা- মৃত মিাহােদ সাং-

 িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3705 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী হালিজ রহিান      ক্ষ তা-

 মৃত অক্ষে ক্ষিরজা সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3706 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শক্ষিকুর রহিান      

ক্ষ তা- মৃত িকবুে       

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3707 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবদুে হাক্ষকি          

ক্ষ তা- মৃত বাচা ক্ষিয়া 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3708 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবুে মহালসন        

ক্ষ তা- মৃত মিা: মহালসন 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3709 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী কালু                   

ক্ষ তা- মৃত বাঁচা ক্ষিয়া 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ২টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3710 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সসয়দ মহালসন            

ক্ষ তা- নাক্ষছর উক্ষিন  সাং-

 িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3711 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুর নবী                    

ক্ষ তা- মৃত মিা: আেী 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3712 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ক্ষছক্ষিক আহেদ      

ক্ষ তা- মৃত অক্ষে আহেদ 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3713 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী চালকিং চাকিা       

ক্ষ তা- রইিং চা চাকিা 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3714 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ওিংো চাকিা           

ক্ষ তা- জুমুচা চাকিা  

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3715 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাোঃ কালু             

ক্ষ তা- আব্দুে হক      

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3716 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাোঃ বজলুে ক্ষিয়া      

ক্ষ তা- আবদুে হক      

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3717 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ক্ষকেজন চাকিা       

ক্ষ তা- ধনুরাি চাকিা 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3718 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী চাইগ্য চাকিা         

ক্ষ তা- মৃত  াইনচু অং 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3719 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী চান্দু অং চাকিা       

ক্ষ তা- চাক্ষনপু চাকিা সাং-

 িাদারবক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3720 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সসয়দ আেি            

ক্ষ তা- মৃত মিা: খক্ষেে 

সাং- মসায়ানখােী

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3721 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িীর কালশি         ক্ষ তা- 

আেী আহােদ সাং- 

মসায়ানখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3722 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শািশু                  

ক্ষ তা- মিাহােদ খক্ষেে 

সাং- মসায়ানখােী

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3723 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: মহালসন            

ক্ষ তা- নাক্ষছর উক্ষিন  সাং-

 মসায়ানখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3724 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শািশুে আেি         

ক্ষ তা-  মৃত ক্ষিয়া মহাছন 

সাং- ইিালির মডইে

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3725 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: সুেতান            

ক্ষ তা- নুরুে ইসোি   

সাং- ইিালির মডইে

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3726 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবুে মহালছন        ক্ষ তা-

 মৃত হাছন আেী সাং- 

ইিালির মডইে

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3727 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ইিসুি                 

ক্ষ তা- মৃত িজে হক 

সাং- ইিালির মডইে

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3728 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুস সাোি          

ক্ষ তা- আবুে কালসি সাং-

 ইিালির মডইে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3729 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মতািালয়ে আহেদ ক্ষ তা-

 আবুে কালসি সাং- 

ইিালির মডইে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3730 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবুে কাোি             

ক্ষ তা- মিা: আেি      

সাং- মসায়ানখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3731 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শক্ষি আেি             

ক্ষ তা- সসয়দ কক্ষরি     

সাং- মসায়ানখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3732 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুর মহালসন            

ক্ষ তা- নাক্ষছর উক্ষিন    

সাং- মসায়ানখােী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3733 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাস্তাক               

ক্ষ তা- ক্ষিয়া মহালছন    

সাং- মসায়ানখােী

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3734 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী চাক্ষনিং                  

ক্ষ তা- সশপ্রুঅং          

সাং- মসায়ানখােী

1.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3735 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাোঃ সুেতান           

ক্ষ তা- মৃত নুরুে ইসোি 

সাং- মসায়ানখােী

1.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3736 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আেতাজ ক্ষিয়া              

ক্ষ তা- মৃত নুরুন নবী সাং-

 মসায়ানখােী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3737 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী কক্ষেি উল্লাহ                

      ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহেদ        সাং- 

মসায়ানখােী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3738 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জাক্ষকর মহালসন             

 ক্ষ তা- মৃত তক্ষজি উক্ষিন 

     সাং- মসায়ানখােী

0.75 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3739 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িীর কালশি                 

    ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহেদ    সাং- 

মসায়ানখােী

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3740 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী খায়রুে আিীন              

 ক্ষ তা- মৃত নুরুে ইসোি 

      সাং- মসায়ানখােী

0.55 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3741 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাহােদ শক্ষরি            

  ক্ষ তা- সসয়দ আহেদ    

       সাং- মসায়ানখােী

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

3742 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুরুে আেি (টনু)    

ক্ষ তা- মৃত আজগর আেী  

সাং- ইিালির মডইে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3743 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আশরাি মহালসন (কালু)   

       ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মহালসন   সাং- ইিালির 

মডইে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3744 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নক্ষজর মহালসন        

ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহােদ               সাং-

 ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3745 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুর আেি           ক্ষ তা- 

মৃত ছলেিান       সাং- 

ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3746 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িিতাজ             ক্ষ তা- 

আবদুে হাক্ষকি  সাং- 

ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3747 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ইসোি               ক্ষ তা-

 আবদুে হাক্ষকি       সাং-

 ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3748 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবদুে কক্ষরি       ক্ষ তা-

 মৃত আবদুে গক্ষণ সাং- 

ইিালির মডইে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3749 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুর ইসোি ক্ষ তা- 

আহােদ সাং- ইিালির 

মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3750 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুর আেি            ক্ষ তা-

 অক্ষে আহােদ  সাং- 

ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3751 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুস ছািাদ        ক্ষ তা-

 কাো ক্ষিয়া সাং- 

ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3752 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সসয়দ আেি        ক্ষ তা- 

মৃত সুেতান আহেদ সাং-

 ইিালির মডইে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3753 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুরুে আেি ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহেদ সাং- 

ইিালির মডইে

1.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3754 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জাির আেি           

ক্ষ তা- নুর আহােদ    

সাং- ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3755 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জক্ষহর মহালসন          

ক্ষ তা- অক্ষছয়র রহিান 

সাং- ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3756 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুল্লাহ               

ক্ষ তা- রওশন আেী   

সাং- ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3757 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শাহী মিাহােদ        

ক্ষ তা- মৃত অক্ষছউর 

রহিান                 সাং-

 ইিালির মডইে

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3758 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাোঃ নাক্ষছি          ক্ষ তা-

 মৃত অক্ষছউর রহিান       

           সাং- ইিালির 

মডইে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি

3759 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাোঃ ইউছু          ক্ষ তা- 

মৃত ইক্ষেয়াছ      সাং- 

ইিালির মডইে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি

3760 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মরালকয়া মবগি         

স্বািী- জাির আেি      

সাং- ইিালির মডইে

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি

3761 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: আক্ষজজুর রহিান 

ক্ষ তা- রহিান            

সাং- ইিালির মডইে

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3762 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শািসুে আেি ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষছক্ষিক আহােদ 

সাং- ইিালির মডইে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3763 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী গফুর আেি         ক্ষ তা- 

মৃত দক্ষেলুর রহিান        

      সাং- ইিালির মডইে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3764 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ওলবািং চাকিা          

ক্ষ তা- নারায়ু চাকিা  

সাং- ইিালির মডইে

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3765 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ক্ষকনাধন চাকিা        

ক্ষ তা- নারায়ু চাকিা সাং-

 ইিালির মডইে

0.55 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3766 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ওোিং চাকিা          

ক্ষ তা- মসালরায়াজা       

সাং- ইিালির মডইে

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3767 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ওকয চাকিা             

ক্ষ তা- মসালরায়াজা       

সাং- ইিালির মডইে

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3768 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী গফুর আেি          ক্ষ তা-

 মৃত দক্ষেলুর রহিান       

          সাং- ইিালির 

মডইে

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3769 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শািসুে আেি       ক্ষ তা-

 মৃত দক্ষেলুর রহিান       

          সাং- ইিালির 

মডইে

0.65 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3770 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শাহ আেি            

ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহেদ                সাং-

 ইিালির মডইে

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3771 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আহেদ মহালসন        

ক্ষ তা- আশরাি (কালু) 

সাং- ইিালির মডইে

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3772 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাজার ক্ষিয়া        ক্ষ তা-

 মৃত আব্দুে হাক্ষকি        

            সাং- 

বাইল্যাখােী

2.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি

3773 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবুে হালশি           

ক্ষ তা- মৃত হালিজ 

আহােদ                

সাং- বাইল্যাখােী

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি

3774 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ক্ষবনয় কুিার বড়–য়া    

ক্ষ তা- মৃত ক্ষদেিন 

বড়–য়া                  

সাং- বাইল্যাখােী

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3775 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মহােংলসন চাকিা       

ক্ষ তা- মৃত মসবালসন সাং-

 বাইল্যাখােী

1.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ২টি

3776 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী রঙ্গলসন চাকিা        

ক্ষ তা- মৃত চন্দ্র প্রু চাকিা  

                     সাং- 

বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2

3777 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ক্ষনরন কুিার চাকিা ক্ষ তা-

 চক্ষক কুিার চাকিা        

           সাং- বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3778 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ধনী কুিার চাকিা      

ক্ষ তা- সুচুিয চাকিা সাং-

 বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3779 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িনধন চাকিা         

ক্ষ তা- জক্ষেিহন চাকিা 

সাং- বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3780 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িকেধন চাকিা        

ক্ষ তা- চন্দ্রপ্রু চাকিা সাং- 

বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3781 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িইল্যা ায় চাকিা      

ক্ষ তা- অংগলসন চাকিা 

সাং- বাইল্যাখােী

1.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3782 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ধন চাকিা            

ক্ষ তা-  ক্ষেশ কুিার 

চাকিা সাং- বাইল্যাখােী

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3783 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী রাঙ্গা চাকিা           

ক্ষ তা- ক্ষচত্রজয় চাকিা 

সাং- বাইল্যাখােী

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3784 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ক্ষনরাোে চাকিা       

ক্ষ তা- েক্ষেতা চাকিা 

সাং- বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3785 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী রক্ষবজয় চাকিা         

ক্ষ তা- রঙ্গলসন চাকিা 

সাং- বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3786 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িদন কুিার চাকিা ক্ষ তা-

 চন্দ্রপ্রু চাকিা সাং- 

বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3787 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী দক্ষে কুিার চাকিা      

ক্ষ তা- জন্মজয় চাকিা 

সাং- বাইল্যাখােী

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3788 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ক্ষচত্রলসন চাকিা         

ক্ষ তা- রায়ুনচা চাকিা 

সাং- বাইল্যাখােী

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3789 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী অজুবন চাকিা               

ক্ষ তা- রক্ষসয়া চাকিা সাং-

 বাইল্যাখােী

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3790 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মদখা চাকিা           

ক্ষ তা- ওক্ষখয়া চাকিা সাং-

 বাইল্যাখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3791 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুে িতেব           

ক্ষ তা- কাক্ষছি আেী    

সাং- বাইল্লযাখােী

0.90 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3792 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী বাহাদুর                

ক্ষ তা- আব্দুে িতেব 

সাং- বাইল্লযাখােী

0.86 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3793 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ওক্ষিিং চাকিা         

ক্ষ তা- মৃত িিং চাকিা 

সাং- বাইল্লযাখােী

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3794 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী  াইলছিং চাকিা         

ক্ষ তা- মৃত িিং চাকিা 

সাং- বাইল্লযাখােী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3795 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িংচযাইগ্যা চাকিা      

ক্ষ তা- িংচাতং চাকিা 

সাং- বাইল্লযাখােী

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3796 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী োইল্লা চাকিা             

ক্ষ তা- মৃত সামু চাকিা 

সাং- বাইল্লযাখােী

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3797 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: ইব্রাক্ষহি              

ক্ষ তা- মৃত মিা: ইসোি 

সাং- বাইল্লযাখােী

0.75 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3798 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সুরত আেি               

ক্ষ তা- কাক্ষদর মহালসন 

সাং- বাইল্লযাখােী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3799 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: ইউনুছ নুর         

ক্ষ তা- ইয়াকুব আেী  সাং-

 রূ  ক্ষত

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3800 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুে নবী             

ক্ষ তা- আসাব উক্ষিন সাং-

 রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3801 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুর আহােদ          

ক্ষ তা- ইসোি ক্ষিয়া   

সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3802 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িক্ষরদ ক্ষিয়া               

ক্ষ তা- ইসোি ক্ষিয়া     

সাং- রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3803 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী কক্ষবর আহােদ       

ক্ষ তা- জবর মুল্লুক        

সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3804 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী বক্ষশর আহােদ         

ক্ষ তা- মৃত বাগা ক্ষিয়া 

সাং- রূ  ক্ষত

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3805 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জাক্ষকর মহালসন          

ক্ষ তা- মৃত বাগা ক্ষিয়া 

সাং- রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3806 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী হাক্ষকি ক্ষিয়া           

ক্ষ তা- নুরুে হক         

সাং- রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3807 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাহােদ উল্লাহ         

ক্ষ তা- িজে কক্ষরি     

সাং- রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3808 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সসয়দ ক্ষিয়া              

ক্ষ তা- আব্দুে গক্ষণ       

সাং- রূ  ক্ষত

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3809 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী বাদশা ক্ষিয়া             

ক্ষ তা- আব্দুে গক্ষণ      

সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3810 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবুে কালশি            

ক্ষ তা- ইিদাদ ক্ষিয়া    

সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3811 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দু শুক্কুর              

ক্ষ তা- মৃত আব্দুর রহিান 

                   সাং- 

রূ  ক্ষত

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3812 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সসয়দ কালসি        

ক্ষ তা- িক্ষকর আহােদ 

সাং- রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3813 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সছচং চাকিা             

ক্ষ তা- মৃত বাবু চরণ 

চাকিা                  সাং-

 রূ  ক্ষত

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3814 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাহােদ উল্লাহ         

ক্ষ তা- মিাজাফ্ির      

সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3815 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী উো ক্ষিয়া                 

ক্ষ তা-  াঁচবক্ষড় বক্ষে     

সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3816 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: মহালসন            

ক্ষ তা- মৃত হাছন আেী 

সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3817 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শািসুে আেি           

ক্ষ তা- মৃত হাছন আেী 

সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3818 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবদুে িাবুদ               

ক্ষ তা- আেীি উক্ষিন সাং-

 রূ  ক্ষত

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3819 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবুে কাোি              

ক্ষ তা- আক্ষির িাদু      

সাং- রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3820 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুস সািাদ          

ক্ষ তা- আব্দু শুক্কুর       

সাং- রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3821 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আেী মহালসন            

ক্ষ তা- মসলকন্দার        

সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3822 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাহােদ মহালছন      

ক্ষ তা- নক্ষজর মহালসন সাং-

 রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3823 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবুে কালশি              

ক্ষ তা- ম োন আেী        

    সাং- রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3824 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাহােদ আেি            

      ক্ষ তা- বক্ষশর উল্লাহ   

        সাং- রূ  ক্ষত

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3825 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ইিরান বশর                

   ক্ষ তা- অজ্ঞাত            

        সাং- রূ  ক্ষত

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3826 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুরুে ইসোি                

   ক্ষ তা- অজ্ঞাত সাং- 

রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3827 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শক্ষিকুে ইসোি            

     ক্ষ তা- মিাহােদ 

মহালসন      সাং- রূ  ক্ষত

0.83 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3828 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সছয়দ আেি               

ক্ষ তা- মৃত খক্ষেলুর 

রহিান সাং- রূ  ক্ষত

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3829 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: কালসি                 

 ক্ষ তা- ক্ষিয়া মহালসন       

  সাং- রূ  ক্ষত

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3830 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িক্ষকর আহােদ            

 ক্ষ তা- ওির আেী         

   সাং- মচংছক্ষড়

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3831 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুে জব্বার              

ক্ষ তা- আব্দুর রহিান      

   সাং- মচংছক্ষড়

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3832 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাছালিক                  

  ক্ষ তা- মৃত অক্ষে 

আহােদ     সাং- মচংছক্ষড়

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3833 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুস সাোি               

ক্ষ তা- শহর মুল্লুক          

  সাং-  াটয়ারলেক

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3834 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শক্ষিকুে আেি             

ক্ষ তা- মৃত নুর ইসোি    

   সাং-  াটয়ারলেক

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3835 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: মহালসন                 

   ক্ষ তা- মৃত আকবর 

আেী    সাং-  াটয়ারলেক

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3836 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী খক্ষেে আহােদ             

  ক্ষ তা- মৃত ওবাইদুর 

রহিান সাং-  াটয়ারলেক

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3837 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী হায়দর আেী                

   ক্ষ তা- মৃত আব্দুল্লাহ     

      সাং-  াটয়ারলেক

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3838 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জাির আেী                 

    ক্ষ তা- িজর আেী     

           সাং- 

 াটয়ারলেক

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3839 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুর আেি                   

ক্ষ তা- িজর আেী         

     সাং-  াটয়ারলেক

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3840 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িক্ষত উল্লাহ                  

  ক্ষ তা- আব্দুর রহিান    

     সাং-  াটয়ারলেক

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3841 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আেী আহােদ              

ক্ষ তা- মৃত িজে আেী    

   সাং-  াটয়ারলেক

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3842 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ও ন জন চাকিা           

ক্ষ তা- ধনবাস চাকিা      

    সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

105 2 ঘরবাক্ষড় ১টি ক্ষ ওআর 37/ইনা 

2018-19

3843 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সছয়দ আেী          ক্ষ তা-

 মিাহােদ শক্ষি সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3844 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সুেতান আহােদ       

ক্ষ তা- হায়দার আেী সাং-

 িাদারবক্ষনয়া

1.20 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3845 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুস ছািাদ            

ক্ষ তা- মহাছান আেী      

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3846 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িজে কক্ষরি            

ক্ষ তা- নুর আেী        

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3847 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: নুরু              ক্ষ তা-

 নুর আেী         সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3848 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সুরত আেি            

ক্ষ তা- সুেতান আহােদ 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3849 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শািসুে আেি        

ক্ষ তা- সুেতান আহােদ 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3850 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শক্ষিউর রহিান       

ক্ষ তা- মৃত আব্দুে কালদর 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3851 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী দক্ষেলুর রহিান      ক্ষ তা-

 মৃত আব্দুে কালদর সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3852 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবুে খালয়র             

ক্ষ তা- মৃত আব্দুল্লাহ    

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3853 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িক্ষকর আহােদ ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিয়া মহাছন সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3854 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: মহালসন            

ক্ষ তা- মৃত সুেতান    

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3855 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবুে কালশি          

ক্ষ তা- িক্ষনরুজ্জািান    

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3856 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িংক্ষচং চাকিা         

ক্ষ তা- মৃত চাক্কা চাকিা 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3857 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী অংকক চাকিা         

ক্ষ তা- মৃত তপুরাি 

চাকিা সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3858 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী চাপ্রু চাকিা            

ক্ষ তা- মৃত তপুরাি 

চাকিা সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3859 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িাোক্ষচং চাকিা       

ক্ষ তা- মৃত তপুরাি 

চাকিা সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3860 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী তাক্ষচং চাকিা        ক্ষ তা-

 মৃত তপুরাি চাকিা সাং-

 িাদারবক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3861 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সকরগক্ষণ চাকিা      

ক্ষ তা- মৃত িংচং       

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3862 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ব্যালিরু চাকিা          

ক্ষ তা- ছাক্ষত্রপ্রু            

সাং- িাদারবক্ষনয়া

2.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ২টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3863 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী চাংকদং                

ক্ষ তা- ছাক্ষত্রপ্রু            

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3864 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী অলকং চাকিা          

ক্ষ তা- মিাোরাি চাকিা 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

2.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 বসতক্ষিো ও 

ঘরবাক্ষড় ২টি

3865 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী রক্ষহি উল্লাহ          ক্ষ তা-

 জক্ষির আহােদ সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3866 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জাির                ক্ষ তা-

 মিা: কালসি      সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3867 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুর রক্ষশদ          

ক্ষ তা- আেী           সাং-

 িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3868 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুল্লাহ              ক্ষ তা-

 মৃত অক্ষে আহেদ সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3869 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুর মিাহােদ            

ক্ষ তা- মিাহােদ মহালসন 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3870 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী কাো ক্ষিয়া              

ক্ষ তা- মৃত মুছলেি      

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3871 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: গফুর              

ক্ষ তা- সবদু আেী      

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3872 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িাহবুব িাস্টার        

ক্ষ তা- অদুত              

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3873 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িাস্টার মিাজািফ্ও      

ক্ষ তা- মৃত আক্ষজরহিান 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3874 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: কক্ষবর              

ক্ষ তা- মৃত মিা: জক্ষেে 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3875 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শক্ষিকুর রহিান       

ক্ষ তা- আবু িনছুর     

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3876 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মহোে আেী           

ক্ষ তা- তক্ষছয়ব রহিান 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3877 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ছাইেং চাকিা          

ক্ষ তা- মৃত বাবু চরণ 

চাকিা সাং- িাদারবক্ষনয়া

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 বসতিাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ২টি

3878 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আেী মহালসন          

ক্ষ তা- মিৌেিী জক্ষেে 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

5.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 বসতিাক্ষড় ও 

ঘরবাক্ষড় ৩টি

3879 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নক্ষজর আহােদ         

ক্ষ তা- মৃত মিাহােদ সাং-

 িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3880 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী বজের রহিান       ক্ষ তা-

 সসয়াদ রহিান সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3881 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী কাক্ষদর মহালসন        

ক্ষ তা- আক্ষির হািজা 

সাং- বাদারবক্ষনয়া

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3882 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নক্ষজর মহাসন           

ক্ষ তা- আক্ষির হািজা 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3883 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাহােদ উল্লাহ        

ক্ষ তা- ইউছুি আেী  সাং-

 িাদারবক্ষনয়া

2.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3884 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সসয়দ আহােদ         

ক্ষ তা- মৃত আব্দুে জক্ষেে 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3885 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী কক্ষবর আহােদ        

ক্ষ তা- মৃত কাো ক্ষিয়া 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3886 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সুরু আেি              

ক্ষ তা- মৃত আব্দুে জক্ষেে 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3887 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শািশুে আেি         

ক্ষ তা- মৃত আব্দুে জক্ষেে 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3888 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুর মিাহােদ          

ক্ষ তা- অক্ষছয়র রহিান 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3889 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জক্ষির আহােদ        

ক্ষ তা- ইয়াকুব আেী  সাং-

 িাদারবক্ষনয়া

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3890 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিা: হাসান            

ক্ষ তা- নক্ষজর আহােদ 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3891 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ক্ষদে মিাহােদ       ক্ষ তা-

 মৃত অক্ষে আহােদ        

        সাং- িাদারবক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3892 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী রইিং চা চাকিা       

ক্ষ তা- অংোইগ্যা চাকিা 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3893 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী হাক্ষনি ক্ষিয়া            

ক্ষ তা- ইসোি          

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3894 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জাির ক্ষিয়া           

ক্ষ তা- ইসোি          

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3895 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাোঃ মিাজালেে         

ক্ষ তা- আবদুে হক      

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.45 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3896 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী অংলিরা অং চাকিা 

ক্ষ তা- মৃত িং মবং 

চাকিা                 সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3897 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী রূ ানচা চাকিা      ক্ষ তা-

 ক্ষচং অং চাকিা সাং- 

িাদারবক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3898 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সচচালনা চাকিা      ক্ষ তা-

 মৃত রক্ষবচং চাকিা        

          সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3899 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মূংকযািং চাকিা        

ক্ষ তা- মৃত সতো চাকিা 

সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.30 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3900 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী হাক্ষবব উল্লাহ          

ক্ষ তা- নুর আহােদ     

সাং- মসায়ানখােী

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3901 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জক্ষহর আহােদ      ক্ষ তা-

 নুর মিাহােদ  সাং- 

মসায়ানখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3902 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িনজুর আেি         

ক্ষ তা- আবুে মহাছন  সাং-

 ইিালির মডইে

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3903 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবদুে কক্ষরি         

ক্ষ তা- শক্ষিউে আেি 

সাং- মসায়ানখােী

0.75 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3904 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আবদুস সাোি          

ক্ষ তা- সসয়দ আেি     

সাং- মসায়ানখােী

1.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3905 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সসয়দুর রহিান          

ক্ষ তা- অজ্ঞাত         সাং-

 মসায়ানখােী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3906 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মবন্টু                  ক্ষ তা- 

নুর আহােদ       সাং- 

মসায়ানখােী

1.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3907 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আহােদ মহালছন     

ক্ষ তা- শাহ আেি      

সাং- মসায়ানখােী

1.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3908 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জুক্ষতিং ক্ষ তা- সশপ্রুঅং 

সাং- মসায়ানখােী

0.25 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3909 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী উচািং ক্ষ তা- চাপ্রুঅং 

সাং- মসায়ানখােী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3910 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িংক্ষচো                     

ক্ষ তা- এোিং         সাং-

 মসায়ানখােী

1.00 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3911 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জয়নাে আলবদীন ক্ষ তা- 

মিা: হালসি              

সাং- মসায়ানখােী

0.55 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3912 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আিীর মহালসন              

ক্ষ তা- ইসহাক আহেদ    

     সাং- মসায়ানখােী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3913 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী রক্ষশদ আহেদ              

    ক্ষ তা- মৃত আিীর 

মহালসন     সাং- 

মসায়ানখােী

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3914 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শািসুে আেি              

ক্ষ তা- মৃত মগাোি শরীি 

   সাং- মসায়ানখােী

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3915 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সক্ষেি উল্লাহ                 

    ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহেদ       সাং- 

মসায়ানখােী

0.80 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3916 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী শাহ জাহান                  

ক্ষ তা- জাির আেি       

  সাং- মসায়ানখােী

0.50 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3917 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সুেতান আহেদ            

   ক্ষ তা- হাক্ষছ আহেদ    

         সাং- মসায়ানখােী

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3918 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নাক্ষজর মহালসন              

ক্ষ তা- মৃত আবদুর শুক্কুর  

     সাং- মসায়ানখােী

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3919 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুরুে মহালসন                

  ক্ষ তা- মৃত নাক্ষছর 

উক্ষিন      সাং- 

মসায়ানখােী

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3920 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মিাহােদ মহালসন          

 ক্ষ তা- মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া    

    সাং- মসায়ানখােী

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3921 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী নুরুে ইসোি                

   ক্ষ তা- সসয়দ আেি     

       সাং- মসায়ানখােী

0.70 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3922 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জক্ষির আহেদ              

  ক্ষ তা- নুরুন নবী          

   সাং- মসায়ানখােী

0.60 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3923 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী িক্ষরদ আেি                

   ক্ষ তা- ক্ষসক্ষিক আহেদ 

         সাং- মসায়ানখােী

0.40 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3924 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী আব্দুে শুক্কুর                

  ক্ষ তা- শক্ষিকুর রহিান  

        সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3925 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী মকিরু চাকিা               

ক্ষ তা- ছাক্ষনফু চাকিা      

     সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3926 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী সাহাব উক্ষিন                

     ক্ষ তা- গফুর খা        

         সাং- 

 ালোয়ারলেক

0.15 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3927 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী ইউসুি নুর                  

   ক্ষ তা- ক্ষসক্ষিক আহিদ 

          সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.10 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

3928 কক্সবাজার উক্ষখয়া ইননী মসায়ানখােী জক্ষির আহিদ

ক্ষ তা- মৃত নুরুে ইসোি  

      সাং- িাদারবক্ষনয়া

0.08 ক্ষরজাি ব 

উক্ষখয়ারঘাে

2 2 ঘরবাক্ষড় ১টি

ক্ষশেখােী মরঞ্জ

3929 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাোঃ কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ নক্ষসি, সাং- 

জাহাজপুরা

1.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3930 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: শািসু,  ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষকর মিাহােদ, সাং- 

জাহাজপুরা

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3931 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: সতয়ব, মৃত ইসোি, 

সাং- জাহাজপুরা

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3932 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মবছা আেী, সাং- জাহাজপুরা

2.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3933 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহােদ উে¬ুাহ, ক্ষ তা- 

মৃত বক্ষশর আহেদ, সাং- 

জাহাজপুরা

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3934 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষজর মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

2.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3935 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: আব্দুে িাবুদ, ক্ষ তা- 

মৃত ইউসুি আেী, সাং- 

জাহাজপুরা

1.01 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3936 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে অক্ষহয়ুচ,  ক্ষ তা- মিা: অব্দুে 

িাবুদ, সাং- জাহাজপুরা

1.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3937 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে রহিত উে¬ুাহ, ক্ষ তা- 

মৃত উো ক্ষিয়া, সাং- 

জাহাজপুরা

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3938 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জাির আে, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3939 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িাহাবুব আেী, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী, সাং- 

জাহাজপুরা

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3940 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হায়দার আেী ক্ষ তা- মৃত 

আক্কাস আেী, সাং- 

জাহাজপুরা

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3941 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িাহবুব আেি, ক্ষ তা- মৃত 

হায়দার আেী, সাং- 

জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3942 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

হায়দার আেী, সাং- 

জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3943 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জাির ইসোি, ক্ষ তা- 

হাদার আেী, সাং- 

জাহাজপুরা

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3944 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুস ছাোি, ক্ষ তা- 

হায়দার আেী, সাং- 

জাহাজপুরা

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3945 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: জাোে, সাং- 

জাহাজপুরা

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3946 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: ইসিাইে, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: জাোে, সাং- 

জাহাজপুরা

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3947 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুর রাজ্জাক, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, সাং- 

জাহাজপুরা

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3948 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: মসায়াইব, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, সাং- জাহাজপুরা

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3949 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ইচাহাক মচৌক্ষকদার, ক্ষ তা- 

মৃত নাক্ষজর, সাং- জাহাজপুরা

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3950 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: সুেতান, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষছর উক্ষিন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3951 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: ইউনুস, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষছর উক্ষিন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3952 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িাহাবুব আেি, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষশর উক্ষিন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3953 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

িাহাবুব আেি, সাং- 

জাহাজপুরা

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3954 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

োে মিাহােদ, সাং- 

জাহাজপুরা

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3955 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আেী আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহেদ, সাং- 

জাহাজপুরা

0.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3956 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহােদ উে¬ুাহ, ক্ষ তা- 

মিা: আক্ষিন, সাং- 

জাহাজপুড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3957 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জালহদা খাতুন, স্বািী -

আবদুে জব্বার, সাং- 

জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3958 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহােদ উে¬ুাহ, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, সাং- 

জাহাজপুরা

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3959 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুে জব্বার, ক্ষ তা- মৃত 

উোক্ষিয়া, সাং- জাহাজপুরা

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3960 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িলনায়ারারা, স্বািী- মিা: 

হারুন, সাং- জাহাজপুরা

0.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3961 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

ম োন আেী, সাং- 

জাহাজপুরা

0.04 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3962 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুে জব্বার, ক্ষ তা- মিা: 

মহালসন, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3963 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুে সাোি,  ক্ষ তা- মিা: 

মহালসন, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3964 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মিা: 

মহালসন, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3965 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মিা: 

মহালসন, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3966 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শািসুে আেি,  ক্ষ তা- 

মিা:মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3967 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িক্ষনর আেি, ক্ষ তা- মিা: 

মহালসন, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3968 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: আেি, ক্ষ তা- আক্ষির 

আেী, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3969 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শক্ষিউে¬ুাহ, ক্ষ তা- 

আব্দুে জব্বার, সাং- 

জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3970 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

ম োন আেী, সাং- 

জাহাজপুরা

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3971 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

িাহাবুব আেি, সাং- 

জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3972 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ আেি, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3973 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে দুো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

জাহাজপুরা

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3974 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জাোে মহালসন, ক্ষ তা- দুো 

ক্ষিয়া, সাং- জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3975 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: মহালসন, ক্ষ তা- দুো 

ক্ষিয়া, সাং- জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3976 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাস্তাক, ক্ষ তা- দুো ক্ষিয়া, 

সাং- জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3977 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষেি, ক্ষ তা- দুো ক্ষিয়া, 

সাং- জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3978 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষজজ, ক্ষ তা- দুো ক্ষিয়া, 

সাং- জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3979 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মসক্ষেনা, ক্ষ তা- ছক্ষব্বর 

আহেদ, সাং- জাহাজপুরা

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3980 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মুক্ষবনা খাতুন, স্বািী- দুো 

ক্ষিয়া, সাং- জাহাজপুরা

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3981 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সাহারা খাতুন, স্বািী-মৃত 

িকতুে মহা:, সাং- 

জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3982 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

িকতুে মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3983 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

মৃত িকতুে মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3984 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে অক্ষসউর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

িকতুে মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3985 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে বক্ষদউর রহািান, ক্ষ তা- মৃত 

িকতুে মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3986 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

িকতুে মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3987 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত িকতুে মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3988 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শক্ষিউর রহািন, ক্ষ তা- মৃত 

িকতুে মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3989 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

িকতুে মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3990 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: আক্ষিন, ক্ষ তা- অক্ষসউর 

রহিান, সাং- জাহাজপুরা

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3991 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ছক্ষেি উে¬ুাহ, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

3992 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহােদ উে¬ুাহ, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, জাহাজপুড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3993 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ক্ষজয়াউর রহািান, ক্ষ তা- 

িজলুে হক, সাং- 

জাহাজপুরা

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3994 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মদলোয়ার মহালসন, ক্ষ তা- 

আবুে িক্ষরদ, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3995 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ধোইয়া, ক্ষ তা- শাহ আেি, 

সাং- জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3996 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কােইয়া, ক্ষ তা- শাহ 

আেি, সাং- জাহাজপুরা

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3997 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মজাহরা খাতুন, স্বািী- শাহ 

আেি, সাং- জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3998 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর নাহার, স্বািী- িকতুে 

মহালসন, সাং- জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

3999 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ছক্ষব্বর আহেদ, দুোক্ষিয়া, 

সাং- জাহাজপুরা

0.03 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4000 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুে িক্ষরদ, ক্ষ তা- 

মজানাব আেী, সাং- 

জাহাজপুরা

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4001 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মজানাব আেী , ক্ষ তা- মৃত 

োে মিাহােদ, সাং- 

জাহাজপুরা

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4002 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুে বশর, ক্ষ তা- মজানাব 

আেী, সাং- জাহাজপুরা

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4003 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুদর রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

সুেতান আহেদ, সাং- 

জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4004 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুদে গক্ষন, ক্ষ তা- আবুদর 

রক্ষশদ, সাং- জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4005 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কক্ষরি উে¬ুাহ, ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষশদ, সাং- 

জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4006 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষে অহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: নাক্ষসি, সাং- 

জাহাজপুরা

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4007 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা-অক্ষে 

আহেদ, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4008 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মহালসন আহিদ, ক্ষ তা- 

অক্ষে আহেদ, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4009 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- অক্ষে 

আহেদ, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4010 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শক্ষহদুে¬ুাহ, ক্ষ তা- 

শািসু আেি, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4011 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ছালবকুন্নাহার, স্বািী- মৃত 

ইব্রাক্ষহি, সাং- জাহাজপুরা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4012 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে রক্ষশদ আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

শুক্কুর আেী, সাং- জাহাজপুরা

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4013 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মবে¬ুাে, ক্ষ তা- মৃত 

শক্কুর আেী, সাং- জাহাজপুরা

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4014 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আকাি উক্ষিন, সাং- 

জাহাজপুরা

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4015 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুে কাোি, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4016 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4017 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হাক্ষবব উে¬ুাহ, ক্ষ তা- 

আবুে মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4018 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সাইফুে¬ুাহ, ক্ষ তা- 

আবুে মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4019 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িক্ষহবুে¬ুা, ক্ষ তা-  আবুে 

মহালসন, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4020 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কালশি, ক্ষ তা-  মৃত 

ইসোি ক্ষিয়া, সাং- 

জাহাজপুরা

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4021 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

সািছুে হক, সাং- 

জাহাজপুরা

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4022 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আলনায়ার ইসোি, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4023 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হারুন, ক্ষ তা-  রক্ষশদ 

আহিদ, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4024 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শালহো মবগি, ক্ষ তা- 

স্বািীÑ রক্ষশদ আহলিদ, 

সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4025 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবু, ক্ষ তা- মৃত মিাজালহর 

গাজী, সাং- জাহাজপুরা

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4026 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজালহর গাজী, সাং- 

জাহাজপুরা

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4027 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মহোে উক্ষিন,  ক্ষ তা- মৃত 

িালু, সাং- জাহাজপুরা

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4028 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শক্ষিকুর রহিান, ক্ষ তা-  

মৃত এজার, সাং- জাহাজপুরা

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4029 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ছদু, ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ, 

সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4030 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4031 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4032 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4033 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4034 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: মহালসন, ক্ষ তা-  মৃত 

ছানক্ষিয়া হাজী, সাং- 

জাহাজপুরা

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4035 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িীর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং- জাহাজপুরা

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4036 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আেতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ক্ষির 

আহেদ, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4037 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর মহালসন, ক্ষ তা-  িীর 

আহেদ, সাং- জাহাজপুরা

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4038 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নবী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক ক্ষিয়া, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4039 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহলিদ, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4040 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হাক্ষনি মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহলিদ, সাং- 

জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4041 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িিতাজ, ক্ষ তা- মৃত আব্দছ 

শুক্কর, সাং- জাহাজপুরা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4042 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর কক্ষবর, ক্ষ তা- মিা: 

মহালসন, সাং- জাহাজপুরা

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4043 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে মিাস্তিা, ক্ষ তা- মিা: 

হালিজ, সাং- জাহাজপুরা

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4044 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুে কাোি আবু, ক্ষ তা-  

মৃত মসকান্দর, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

10.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4045 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হাক্ষচণা, স্বািীÑ আবুে 

কাোি আবু, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4046 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে লুৎির রহিান, ক্ষ তা- 

আবুে কাোি আবু, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4047 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহােদ উল্যাহ, ক্ষ তা- 

মৃত মসকান্দর আেী, সাং- 

দ: শীেখােী িাঠ াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4048 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মসকান্দর আেী, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4049 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে দুদু, ক্ষ তা- মৃত মসকান্দর 

আেী, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4050 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে দরলবশ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

কুতুন আেী, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4051 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আোঃ রাজ্জাক, ক্ষ তা- দরলবশ 

আেী, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4052 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- দরলবশ 

আেী, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4053 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুে খালেক, ক্ষ তা- 

দরলবশ আেী, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4054 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িালেক, ক্ষ তা- দরলবশ 

আেী, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4055 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর আেি, ক্ষ তা- দরলবশ 

আেী, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4056 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাোঃ সাোি, ক্ষ তা-  রক্ষহি 

উিন, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4057 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুে হালিজ, ক্ষ তা- 

রক্ষহি উিন, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4058 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

আবদুে হালিজ, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4059 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ছলরায়ার, ক্ষ তা- আবদুে 

হালিজ, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4060 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুচ শুক্কর, ক্ষ তা-  রক্ষহি 

উিন, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4061 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুে কাোি মেদু, ক্ষ তা-  

রক্ষহি উিন, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4062 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুস ছাোি, ক্ষ তা-  

রক্ষহি উিন, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4063 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরু মিৌেিী, ক্ষ তা-  রক্ষহি 

উিন, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4064 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শাসছু, ক্ষ তা- আবদুচ শুক্কর, 

সাং- দ: শীেখােী িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4065 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িক্ষনর আহেদ, ক্ষ তা- দুদু 

ক্ষিয়া, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4066 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নক্ষজ আহলিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আকোতুন, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4067 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাস্তাক্ষিজ, ক্ষ তা- নক্ষজ 

আহলিদ, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4068 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাস্তাক্ষিজ, ক্ষ তা- নক্ষজ 

আহলিদ, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4069 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী হাসু ক্ষিয়া, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4070 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী ছুলু ক্ষিয়া, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4071 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  শক্ষি উল্যাহ, ক্ষ তা- মৃত 

হালিজ আহেদ, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4072 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী হাসু ক্ষিয়া, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4073 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শাহা আেি, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী হাসু ক্ষিয়া, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4074 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত হাজী 

হাসু ক্ষিয়া,. সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4075 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে রক্ষশদ আহলিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ রক্ষহি, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4076 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে অক্ষে আহলিদ, ক্ষ তা- মৃত 

চাঁন ক্ষিয়া, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4077 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ইউনুচ, ক্ষ তা- মৃত চাঁন 

ক্ষিয়া, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4078 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িক্ষকর  মিাহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত আোঃ গফুর, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4079 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুে হালশি, ক্ষ তা-  মৃত 

মহালসন, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4080 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরু সাোি, ক্ষ তা-  মৃত 

নক্ষজর মহালসন, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4081 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মসদুে হক, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4082 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- মৃত মসদুে 

হক, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4083 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

ম োন আেী, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4084 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- 

খুইেুা ক্ষিয়া, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4085 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মুহােদ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

ইচাহাক আহেদ, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4086 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ক্ষশকদার আেী, ক্ষ তা- মৃত 

ইচাহাক আহেদ, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4087 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4088 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িিতাজ, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4089 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আোঃ আক্ষিন, ক্ষ তা- নুর 

আহেদ, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4090 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িালতিা খাতুন,  স্বািী 

বক্ষশর আহেদ, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4091 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শািসু, ক্ষ তা- মুত  মুকবুে 

আহলিদ, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4092 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

ইসোি, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4093 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িক্ষরদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-  আেী 

আহেদ, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4094 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে অক্ষসউর রহিান, ক্ষ তা-  মৃত 

সসয়দ আহিদ, সাং- দ: 

শীেখােী িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4095 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িকতুে মহালসন, ক্ষ তা- আোঃ 

িক্ষজদ, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4096 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শক্ষি উল্যাহ, ক্ষ তা- িকতুে 

মহালসন, সাং- দ: শীেখােী 

িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4097 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আইয়ুব আেী, ক্ষ তা- 

অক্ষসউর রহিান, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4098 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাোঃ বক্ষশর, ক্ষ তা-  মৃত 

সুেতান আহলিদ, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4099 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে রক্ষশদ আহলিদ, ক্ষ তা-  মৃত 

সুেতান আহলিদ, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4100 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ, ক্ষ তা- মৃত িাহাত 

আকবর, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4101 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবুে, ক্ষ তা- মৃত িাহাত 

আকবর, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4102 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর মিাহাদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহাসন, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4103 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মুছা, ক্ষ তা- হাক্ষিদুে হক, 

সাং- দোঃ ক্ষশেখােী চাকিা 

 াড়া,

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4104 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মিাহােদ আেী, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4105 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সক্ষেমুেুা, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4106 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

অজানা, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4107 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িক্ষরদ, ক্ষ তা- অজানা, সাং- 

দোঃ ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

1.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4108 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ মহালসন, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4109 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হায়দার, ক্ষ তা-  নক্ষজর 

আহদ, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4110 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নবী মহাসন, ক্ষ তা-  আোঃ 

িক্ষজদ, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4111 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- বদর 

আেী, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4112 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষতক উল্যাহ, ক্ষ তা-  

হালিজ সাইফুেুাহ, সাং- 

দোঃ ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4113 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মসাহােী, ক্ষ তা-  মৃত ইউছু  

আেী, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4114 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

ইউছু  আেী, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4115 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আইয়ুব আেী, ক্ষ তা-  মৃত 

ইউছু  আেী, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4116 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে এরশাদ ইল্যাহ, ক্ষ তা-  আোঃ 

িক্ষজদ, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4117 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আইয়ুব, ক্ষ তা- মৃত আোঃ 

শুক্কর, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4118 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে এখোছ, ক্ষ তা- মৃত ঘুরা 

ক্ষিয়া, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4119 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শাহ আোি, ক্ষ তা-  

ইচাহাক, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4120 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আোঃ সাোি, ক্ষ তা-  মৃত 

মিাজাফ্ির, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4121 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- জাির নুর, 

সাং- দোঃ ক্ষশেখােী চাকিা 

 াড়া,

1.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4122 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জায়তুেুাহ, ক্ষ তা- মৃত 

আেি, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4123 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ইউনুচ, ক্ষ তা- মৃত আেি, 

সাং- দোঃ ক্ষশেখােী চাকিা 

 াড়া,

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4124 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর মহালসন, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4125 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা- 

অজানা, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4126 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শক্ষিউেুাহ, ক্ষ তা- 

অক্ষছউর রহিান, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4127 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আিান ইল্যাহ, ক্ষ তা- মৃত 

কালশস (ক্ষিলেজার), সাং- 

দোঃ ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4128 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে রক্ষহি উল্যাহ, ক্ষ তা- মৃত 

কালশস (ক্ষিলেজার), সাং- 

দোঃ ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4129 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শান্ত চাকিা, ক্ষ তা-  মৃত 

িংলে চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4130 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িংচং চাকিা, ক্ষ তা-  

অংেং চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4131 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িংক্ষকউ চাকিা, ক্ষ তা-  

অংেং চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4132 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জুটিো চাকিা, ক্ষ তা-  

অংেং চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4133 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে উথাউং চাকিা, ক্ষ তা- 

জুটিো চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4134 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মকক্ষছিং চাকিা, ক্ষ তা- 

জুটিো চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4135 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কাোইয়া চাকিা, ক্ষ তা-  

িংক্ষগ চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4136 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সুক্ষচিং চাকিা, ক্ষ তা-  

অংথাইে চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে ক্ষ ওআর িািো নং- 
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4137 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িনঅক্ষসং চাকিা, ক্ষ তা- 

রউং চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4138 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মকেং চাকিা, ক্ষ তা- রউং 

চাকিা, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

3.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4139 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ক্ষসিিং চাকিা, ক্ষ তা- রউং 

চাকিা, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4140 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িিরাজ চাকিা, ক্ষ তা- রউং 

চাকিা, সাং- দোঃ ক্ষশেখােী 

চাকিা  াড়া,

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4141 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ক্ষকংচং চাকিা, ক্ষ তা- মৃত 

িংলকচু চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4142 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মুলকতা চাকিা, ক্ষ তা- মৃত 

িংলকচু চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে ক্ষ ওআর িািো নং- 
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4143 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সািেুা চাকিা, ক্ষ তা- 

মৃত িংলকচু চাকিা, সাং- 

দোঃ ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4144 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নাক্ষখয়া চাকিা, ক্ষ তা- 

সািেুা চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4145 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে চাওয়া ক্ষকং চাকিা, ক্ষ তা- 

সািেুা চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4146 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ক্ষকউক চাকিা, ক্ষ তা- িরা 

চং চাকিা, সাং- দোঃ 

ক্ষশেখােী চাকিা  াড়া,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4147 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সািছু, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4148 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হাসান,  ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4149 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

সষয়দ আহেদ, সাং- 

ক্ষিয়া াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4150 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িকতুে মহালসন, ক্ষ তা- 

অক্ষছ উেুাহ, সাং- 

ক্ষিয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4151 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে হক, ক্ষ তা-  মৃত 

িক্ষনরুজ্জান, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4152 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িজে কক্ষরি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4153 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সাইফুেুাহ, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4154 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মহালসন, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4155 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুেুাহ, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4156 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহন আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষজদ, সাং- ক্ষিয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4157 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কক্ষবর আহদ,  মিাহন 

আেী, সাং- ক্ষিয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4158 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাহন 

আেী, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4159 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে েগু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাহন 

আেী, সাং- ক্ষিয়া াড়া

3.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4160 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে অক্ষে আহেদ, ক্ষ তা-  

মিাহন আেী, সাং- 

ক্ষিয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4161 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িিতাজ, ক্ষ তা- মিাহন 

আেী, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4162 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে বাবুইয়া, ক্ষ তা- মৃত চান 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4163 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষির আহেদ, ক্ষ তা-  মৃত 

িক্ষকর চান, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4164 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ছক্ষব্বর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষকর চান, সাং- ক্ষিয়া াড়া

2.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4165 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সুেতান আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত িক্ষকর চান, সাং- 

ক্ষিয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4166 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আেী আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহেদ, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4167 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সষয়দ আকবর , ক্ষ তা-  মৃত 

নুর আহেদ, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4168 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জুহুর আহেদ, ক্ষ তা- সষয়দ 

রহিান, সাং- ক্ষিয়া াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4169 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষজরন, ক্ষ তা- জহুর 

আহেদ, সাং- ক্ষিয়া াড়া

2.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4170 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

মষয়দ রহিান, সাং- 

ক্ষিয়া াড়া

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4171 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িক্ষশ আহেদ, ক্ষ তা-  

কাক্ষুবর আহেদ, সাং- 

ক্ষিয়া াড়া

2.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4172 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষির আহগেদ, ক্ষ তা-  

কাক্ষুবর আহেদ, সাং- 

ক্ষিয়া াড়া

2.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4173 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর আহেদ, ক্ষ তা- ফুতুন 

আেী, সাং- ক্ষিয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4174 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সষয়দ উেুাহ, ক্ষ তা-  নুর 

আহেদ, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4175 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কালু, ক্ষ তা- আবুে কালশস, 

সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4176 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নক্ষজর আহেদ, ক্ষ তা- 

আবুে হগাক্ষকি, সাং- 

ক্ষিয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4177 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা-  

ফুতুন আেী, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4178 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সষয়দ আেি, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- 

ক্ষিয়া াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4179 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শক্ষি উেুাহ, ক্ষ তা-  

িক্ষনরুজ্জান, সাং- ক্ষিয়া াড়া

0.33 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4180 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  আেী আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহেদ, সাং- 

ক্ষিয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4181 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  আবুে িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুচ সািাদ, সাং- 

হেবুক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4182 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহােদ আেী,  মৃত 

আবদুচ সািাদ, সাং- 

হেবুক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4183 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে সাোি, ক্ষ তা- আোঃ 

রক্ষশদ, সাং- হেবুক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4184 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সুেতান আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত  মিাহােদ মহালসন, সাং-

 হেবুক্ষনয়া

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4185 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আিোতুন, ক্ষ তা-  

মিাহােদ মহালসন, সাং- 

হেবুক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4186 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আিোতুন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুস শুক্কুর, সাং- হেবুক্ষনয়া

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4187 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িাহাদুেুা, ক্ষ তা- হালিজ 

আহেদ, সাং- হেবুক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4188 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ইিাি মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

হালদার, সাং- হেবুক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4189 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- 

িকবুে, সাং- হেবুক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4190 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ইক্ষেয়াশ মহোেী, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রহিান, সাং- 

হেবুক্ষনয়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4191 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: ইক্ষিস, ক্ষ তা- আব্দুর 

রহিান, সাং- হেবুক্ষনয়া

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4192 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জয়নাে, ক্ষ তা- মিা: ইক্ষিশ, 

সাং- হেবুক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4193 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর আহেদ, ক্ষ তা- সসয়দ 

আহেদ, সাং- হেবুক্ষনয়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4194 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

হেবুক্ষনয়া

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4195 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুন্নবী, ক্ষ তা- সসয়দ 

আেি, সাং- হেবুক্ষনয়া

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4196 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- সসয়দ 

আেি, সাং- হেবুক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4197 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর আহেদ, ক্ষ তা- সসয়দ 

আেি, সাং- হেবুক্ষনয়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4198 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাক্তার আহেদ, ক্ষ তা- 

মিাহন আেী, সাং- হেবুক্ষনয়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4199 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ক্ষজয়াউর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাক্তার আহেদ, সাং- 

হেবুক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4200 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কািাে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে আেি, সাং- হেবুক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4201 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষদন্না মবগি, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে আেি, সাং- হেবুক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4202 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ আেি বাদশা, ক্ষ তা- 

মৃত আ: আক্ষজজ, সাং- 

হেবুক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4203 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িক্ষরদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি মিাস্তিা, সাং- 

ক্ষিয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4204 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাক্তার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি মিাস্তিা, সাং- 

হেবুক্ষনয়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4205 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মদলোয়ার, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষরদ ক্ষিয়া, সাং- হেবুক্ষনয়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4206 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষরদ ক্ষিয়া, সাং- হেবুক্ষনয়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4207 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জক্ষহর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

রিজান আেী, সাং- 

হেবুক্ষনয়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4208 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জাির ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

রিজান আেী, সাং- 

হেবুক্ষনয়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4209 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুে হক বক্ষে, ক্ষ তা- মৃত 

আ: মিাতালেব, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

9.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4210 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ মিাতালেব, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4211 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িাহামুদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ মিাতালেব, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4212 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুে িাবুদ, ক্ষ তা- মৃত 

িহব্বত আেী, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4213 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: সসয়দ আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত রওশন আেী, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4214 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িন্তাজ আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

শক্ষিকুর রহিান, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4215 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর আেি, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- দক্ষিন ক্ষশেখােী 

নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4216 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িং মকচা চকিা, ক্ষ তা- মৃত 

রায়ং চাকিা, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4217 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িনতাজাচাই াই চকিা, 

ক্ষ তা- রায়ং চকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4218 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে োেং চাকিা, ক্ষ তা- মৃত 

রায়ং চাকিা, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4219 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আ: জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ মহালসন, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4220 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আ: গফুর, ক্ষ তা- মিাহােদ 

মহালসন, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4221 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কািাে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

শহরমুে  ুক, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4222 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আহেদ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

শহরমুল্লুক, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4223 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

শহর মুল্লুক, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4224 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িক্ষরদ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

শহর মুল্লুক, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে ক্ষ ওর িািো নং- 

23/ক্ষশে অব 2016-17

4225 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে অক্ষে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

শহর মুল্লুক, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

2.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4226 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নাক্ষসর উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষে মহালসন, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4227 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শািসু, ক্ষ তা- মৃত ওিরা 

হালসি, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

3.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4228 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ওিরা হালসি, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4229 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ওির হালসি, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4230 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ওির হালসি, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4231 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জায়নাতুেুাহ, ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ আেি, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4232 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হাক্ষবব, ক্ষ তা- মৃত িকবুে, 

সাং- দক্ষিন ক্ষশেখােী 

নয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4233 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িনতাজ আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত আবদুে মিানাি, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4234 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে মিানাি, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4235 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুস ছাোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4236 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুেুাহ, ক্ষ তা- মৃত 

বাদশা ক্ষিয়া, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4237 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাস্তাক আহেদ, ক্ষ তা-  

সাি ক্ষিয়া, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4238 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে রুস্তুি আেী, ক্ষ তা- সাি 

ক্ষিয়া, সাং- দক্ষিন ক্ষশেখােী 

নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4239 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মুসক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত ওির 

আেী, সাং- দক্ষিন ক্ষশেখােী 

নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4240 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নবী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাছন আেী, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4241 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ইউসুি আেী, ক্ষ তা- মবাদা 

গাজী, সাং- দক্ষিন ক্ষশেখােী 

নয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4242 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আেী আহেদ, ক্ষ তা- নুর 

আহেদ, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

4.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4243 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে উক্ষকে িক্ষরদ, ক্ষ তা- নুর 

আহেদ, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4244 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিৌ: িক্ষনর, ক্ষ তা- নুর 

আহেদ, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4245 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিৌ: সুেতান, ক্ষ তা- নুর 

আহেদ, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4246 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: আেি, ক্ষ তা- সাি 

ক্ষিয়া, সাং- দক্ষিন ক্ষশেখােী 

নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4247 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে দক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

ইয়াকুব আেী, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4248 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে দরলবশ আেী, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4249 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আইয়ুব আেী, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4250 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুে গফুর কালু, ক্ষ তা- 

মৃত মিৌোঃ রক্ষশদ, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4251 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

মিৌোঃ রক্ষশদ, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4252 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুে েক্ষতি, ক্ষ তা- মৃত 

মিৌোঃ রক্ষশদ, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4253 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষির আহেদ, ক্ষ তা- 

িকবুে আহেদ, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4254 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ আহেদ, ক্ষ তা- 

িকবুে আহেদ, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4255 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িিতাজ আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে কালদর, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4256 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে বুলু, ক্ষ তা- ইসোি, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4257 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শািসুে আেি দুদু, ক্ষ তা- 

ইউসুি, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4258 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুন্নবী, ক্ষ তা- আেী 

আহেদ, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4259 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুস মসাবহান, ক্ষ তা- 

আেি উক্ষিন, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4260 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আহেদ উেুাহ, ক্ষ তা- 

িক্ষকর মিাহােদ, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4261 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আেী আহেদ, ক্ষ তা- আবু 

তালেব, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4262 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

িক্ষকর আহেদ, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4263 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- 

আনসার আেী, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4264 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুে বাবুদ বুখাইয়া, ক্ষ তা-

 মৃত সসয়দ আহেদ, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4265 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মহালসন আহেদ (মনতা), 

ক্ষ তা- দরলবশ আেী, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4266 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আেী আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আকব্বর, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4267 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ইসোি, ক্ষ তা- সসয়দ 

আহেদ, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4268 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

ইসোি, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4269 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষছ উক্ষিন িাতব্বর, ক্ষ তা- 

আনসার আেী, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4270 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুে শক্কুর, ক্ষ তা- 

আনসার আেী, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4271 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুর রহিান ক্ষবশ্বাস, ক্ষ তা-

 আনসার আেী, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4272 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ইসিাইে, ক্ষ তা- মৃত 

ইসোি, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4273 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হায়দার আেী, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির আহেদ, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

5.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4274 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হাক্ষববুেুাহ, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষকর মিাহােদ, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

7.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4275 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহালসন, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4276 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4277 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ক্ষশকদার আেী, ক্ষ তা- মৃত 

তাজ মুে  ুক, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4278 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: আেী, ক্ষ তা- মৃত তাজ 

মুল্লুক, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4279 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জাির আেী, ক্ষ তা- মৃত 

তাজ মুল্লুক, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4280 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শািসুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

তাজ মুল্লুক, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4281 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ আেি, ক্ষ তা- 

মৃততাজ মুল্লুক, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4282 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে খক্ষেে, ক্ষ তা- মগাোি 

মহালসন, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4283 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: কালশি, ক্ষ তা- সসয়দুর 

রহিান, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4284 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিা: আলনায়ার, ক্ষ তা- 

সসয়দুর রহিান, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4285 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মখারলশদ, ক্ষ তা- হালিজ, 

সাং- দক্ষিন ক্ষশেখােী 

নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4286 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শাহজাহান, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

আেি, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4287 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িিতাজ, ক্ষ তা- রহিত 

আেী, সাং- দক্ষিন ক্ষশেখােী 

নয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4288 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

মহালসন আেী, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4289 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে রাজ্জাক আেী, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4290 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে আেি নুরু, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4291 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নাজক্ষর মহালসন, ক্ষ তা- 

সুেতান আহেদ, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4292 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত সসয়দ মহালসন, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4293 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ অকবর, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহালসন, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

9.37 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4294 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িকবুে আহেদ, ক্ষ তা- 

রওশন আেী, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4295 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

শহরমুে  ুক, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

7.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4296 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ নুর, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুস শুক্কুর, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

6.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4297 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে অংচাইো, ক্ষ তা- মৃত 

িংতাং চাকিা, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4298 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে অংকক্ষচং চাকিা, ক্ষ তা- 

মৃত িংতাং চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4299 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে োবক্ষচং চাকিা, ক্ষ তা- মৃত 

িংতাং চাকিা, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4300 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে অংক্ষচো চাকিা, ক্ষ তা- মৃত 

িংতাং চাকিা, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4301 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িংবাইং চাকিা, ক্ষ তা- মৃত 

চাইোক্ষর চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4302 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মকচাউ চাকিা, ক্ষ তা- মৃত 

চাইোক্ষর চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4303 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িংক্ষকংক্ষচং চাকিা, ক্ষ তা- 

মৃত চাইোক্ষর চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

2.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4304 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে অংলিলর চাকিা, ক্ষ তা- 

নয়ারাি চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4305 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে অংখাইনু চাকিা, ক্ষ তা- 

নয়ারাি চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4306 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মহাচাইং চাকিা, ক্ষ তা- 

নয়ারাি চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4307 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে অংকুনু চাকিা, ক্ষ তা- 

নয়ারাি চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4308 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মসায়াং চাকিা, ক্ষ তা- 

অংোউ চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4309 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে বাসু অং চাকিা, ক্ষ তা- 

অংোউ চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

4.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4310 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িংতুঅং চাকিা, ক্ষ তা- 

অংোউ চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4311 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ওচাোইয়া চাকিা, ক্ষ তা- 

অংোউ চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4312 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে তুয়াক্ষচং চাকিা, ক্ষ তা- 

রাকুঅং চাকিা, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4313 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবু শুক্কুর, ক্ষ তা- মুত 

শহরমূে  ুক, সাং- দক্ষিন 

ক্ষশেখােী নয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4314 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ইউসুি আেী, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহেদ, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4315 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মুসা আেী, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহেদ, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

2.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4316 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আইয়ুব আেী, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহেদ, সাং- 

দক্ষিন ক্ষশেখােী নয়া াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4317 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ইসিাইে, ক্ষ তা- জাির 

আেি, সাং- মচৌক্ষকদার  াড়া

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4318 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুস সাোি, ক্ষ তা- 

আব্দুস শুক্কুর, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4319 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

শহরমুে  ুক, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4320 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

শহর মুল্লুক, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

5.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4321 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে কক্ষরি, ক্ষ তা- ওির 

আেী, সাং- মচৌক্ষকদার  াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4322 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত হালিজ 

আহলিদ, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4323 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে আেি, ক্ষ তা- আবুে 

বাশার, সাং- মচৌক্ষকদার  াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4324 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

ক্ষজকুি আেী, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4325 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কালদর, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4326 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মগাোি মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কালদর, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4327 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে বক্ষদে আেি, ক্ষ তা- মগাোি 

মহালসন, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4328 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শািসু, ক্ষ তা- মগাোি 

মহালসন, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4329 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আইয়ুব আেী, ক্ষ তা- অব্দুস 

শুক্কুর, সাং- মচৌক্ষকদার  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4330 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শাহ আেি, ক্ষ তা- আহেদ 

মহালসন, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4331 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

বক্ষদর উক্ষিন, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4332 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে রক্ষশদ আহেদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহেদ, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4333 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে রক্ষশদ, ক্ষ তা- ইন্নাক্ষিন, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

5.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4334 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে রক্ষশদ আহেদ, ক্ষ তা- 

জুকুি আেী, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

2.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4335 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাহােদ আক্ষি, ক্ষ তা- 

জুকুি আেী, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4336 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

সতজা গাজী, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4337 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সসয়দ আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

আবু অক্ষিন, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4338 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িাহাত আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

আবু আক্ষিন, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4339 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জব্বার, ক্ষ তা- মৃত আবু 

আক্ষিন, সাং- মচৌক্ষকদার  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4340 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবকর, ক্ষ তা- মৃত আবু 

আক্ষিন, সাং- মচৌক্ষকদার  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4341 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আসিা ক্ষবক্ষব, স্বািী মৃত 

মবাদাগাজী, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4342 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িালতিা খাতুন, ক্ষ তা- 

আলনায়ার, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4343 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুে মিানাি, ক্ষ তা- মৃত 

নয়াক্ষিয়া, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4344 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর আহেদ, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহেদ, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4345 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আব্দুে আক্ষি, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহেদ, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4346 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষতউর রহিান, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4347 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহেদ, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4348 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জক্ষহর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহেদ, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4349 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুর আেি, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহেদ, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4350 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মতনসা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহেদ, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4351 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবু ক্ষসক্ষিক, ক্ষ তা- মোনা 

ক্ষিয়া, সাং- মচৌক্ষকদার  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4352 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শাহজাহান, ক্ষ তা- মোনা 

ক্ষিয়া, সাং- মচৌক্ষকদার  াড়া

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4353 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুসাোি, ক্ষ তা- আব্দুর 

রহিান, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4354 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে আেি, ক্ষ তা- আব্দুে 

রহিান, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4355 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- আব্দুে 

রহিান, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4356 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুন্নবী, ক্ষ তা- আব্দুে 

রহিান, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4357 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আলিনা খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

মনায়া ক্ষিয়া, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4358 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আেী আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

মনায়া ক্ষিয়া, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4359 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কালদর মহালসন, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4360 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবু মহালসন, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4361 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

তালহর মহালসন, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4362 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

জুকুি আেী, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4363 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িাহাত মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কালদর মহালসন, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4364 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ক্ষসরাজ উেুাহ, ক্ষ তা- 

িক্ষনরুজ্জািান, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4365 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাস্তাক আহেদ, ক্ষ তা- 

আিোতুন, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4366 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে শাহ আেি, ক্ষ তা- মিাস্তাক 

আহেদ, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4367 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সাোিত উেুাহ, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহেদ, সাং- 

মচৌক্ষকদার  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4368 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িজলু হক, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে গক্ষন, সাং- মচৌক্ষকদার 

 াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4369 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কািাে মহালসন, ক্ষ তা- ধো 

ক্ষিয়া, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4370 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ধো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আিোতুন, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4371 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কাোপুতু, ক্ষ তা- ধোক্ষিয়া, 

সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4372 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হাসান শক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে ইসোি, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4373 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাজাহারুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত মিা: কক্ষবর, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4374 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িনজুর আহেদ, ক্ষ তা- 

িকবুে আেী, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4375 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাস্তিা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

বদরুজ্জা, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4376 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে হাক্ষববুেুা, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আেী, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4377 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবদুেুাহ, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষববুেুাহ, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4378 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে খুরক্ষশদা মবগি, ক্ষ তা- স্বািী 

িাওোন ইক্ষেয়াস, সাং- 

উত্তর ক্ষশেখােী

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4379 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মেদু মচৌক্ষকদার, ক্ষ তা- মৃত 

মছ র আহােদ, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4380 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা- 

ইউনুছ, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4381 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আোঃ রহিান, ক্ষ তা- আোঃ 

গক্ষন, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4382 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবু তালহর, ক্ষ তা- আোঃ 

রহিান, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4383 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মশখ  আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

ওয়ালজদ আেী, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4384 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আোঃ মুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

ইসোি, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4385 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাজালহরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত হাজী নুরুে ইসোি, 

সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4386 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আলনায়ারুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত হাজী নুরুে ইসোি, 

সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4387 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আোঃ গফুর, ক্ষ তা- আোঃ 

শুক্কুর, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে ক্ষ ওআর িািো নং- 

62/ক্ষশে অব 2004-05

4388 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ভুলু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আোঃ 

রহিান, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4389 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহােদ, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4390 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে িজে কক্ষরি, ক্ষ তা-  

মগাোি বারী, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4391 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে সতয়বা, ক্ষ তা- একোস 

ক্ষিয়া, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4392 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  কক্ষরি বক্স, ক্ষ তা- মৃত নুর 

বক্স, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4393 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে রহিত উেুা, ক্ষ তা-  

মগাোি কক্ষবর, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4394 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ক্ষসরাজ 

ক্ষিয়া, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4395 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  উচাহাক আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত  হাজী মসাকর, সাং- 

উত্তর ক্ষশেখােী

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4396 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  বজলুর রহিান, ক্ষ তা-  মৃত 

িক্ষতয়ার রহিান, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4397 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  শহন মুেক, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4398 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  নুর মহালসন, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহালসন, সাং- 

উত্তর ক্ষশেখােী

0.14 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4399 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  হাসান, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4400 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  আোঃ হাক্ষকি, ক্ষ তা- হাজী  

আোঃ রক্ষহি, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4401 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  নুর নবী, ক্ষ তা- মৃত 

ইচাহাক, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4402 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আবু বক্কর, ক্ষ তা- মৃত 

মুকবুে আহেদ, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4403 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কুদ্দুছ, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4404 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে খালেকুর রহিান, ক্ষ তা-  

মৃত মিাহােদ ছক্ষগর, সাং- 

উত্তর ক্ষশেখােী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4405 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  নুরুে হুদা, ক্ষ তা- মৃত মিৌোঃ 

সুেতান আহােদ, সাং- 

উত্তর ক্ষশেখােী

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4406 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা-  নুরুে 

হুদা, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4407 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে আেি, ক্ষ তা- নুরুে হুদা, 

সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4408 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মিাোঃ আেী, ক্ষ তা-  নুরুে 

হুদা, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4409 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  আবকদুেুা(ভুলু), ক্ষ তা- 

আইয়ুব, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4410 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে ক্ষির জাির, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আোঃ হাক্ষিদ, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4411 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে  সািছু, ক্ষ তা- মৃত িক্ষকর 

মিাহােসদ, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4412 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে রুহুে িাক্ষিন, ক্ষ তা- 

িক্ষিজুর রহিান, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4413 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী ক্ষশেখােী ক্ষবে মখারলশদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষে আহেদ, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4414 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী আক্ষজজুে হক, সাং- 

উত্তর ক্ষশেখােী

5.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4415 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাির আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী আক্ষজজুে হক, সাং- 

উত্তর ক্ষশেখােী

2.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4416 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত অবু 

শািা, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4417 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত 

আবু শািা, সাং- উত্তর 

ক্ষশেখােী

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4418 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত আবু 

শািা, সাং- উত্তর ক্ষশেখােী

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4419 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মদলোয়ার, ক্ষ তা- মিা: 

িক্ষরদ, সাং- বড়লডইে

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4420 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে শক্ষহদ মহালসন, ক্ষ তা- আবু 

তালহর, সাং- বড়লডইে

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4421 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজজুে কক্ষরি, সাং- 

বড়লডইে

2.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4422 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে শুক্কুর িাস্টার, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজজুে কক্ষরি, সাং- 

বড়লডইে

5.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4423 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবু শািা (পুরাতন 

মহডম্যান), ক্ষ তা- শুক্কুর 

িাস্টার, সাং- বড়লডইে

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4424 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বক্ষশর আহেদ, ক্ষ তা- 

আবুে বশার, সাং- বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4425 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ, ক্ষ তা- অবু তালেব, 

সাং- বড়লডইে

2.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4426 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আব্দুর রক্ষিক মহডম্যান, 

ক্ষ তা- মৃত অবু শািা, সাং- 

বড়লডইে

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4427 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: ওসিান, ক্ষ তা- মৃত 

নাশা ক্ষিয়া, সাং- বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4428 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাো পুতুইন্না, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং- 

বড়লডইে

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4429 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে রুহুে আক্ষি, ক্ষ তা- হাজী 

নক্ষজর আহেদ, সাং- 

বড়লডইে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4430 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সুেতান আহেদ, ক্ষ তা- 

হাক্ষকি আেী, সাং- বড়লডইে

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4431 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ক্ষজন্নত আেী, ক্ষ তা- মৃত 

তুজুে মহালসন, সাং- 

বড়লডইে

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4432 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং- 

বড়লডইে

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4433 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাক্তার আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং- 

বড়লডইে

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4434 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: শক্ষি, ক্ষ তা- তাজুে 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4435 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আহিাদুে হক, ক্ষ তা- হাজী 

মিাসলেি অহলিদ, সাং- 

বড়লডইে

1.85 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4436 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

বড়লডইে

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4437 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সুেতান, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং- বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4438 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- 

হাজী আেী অহােদ, সাং- 

বড়লডইে

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4439 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন আহেদ, ক্ষ তা- 

হাজী আেী আহােদ, সাং- 

বড়লডইে

1.65 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4440 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হালিজ আহােদ, ক্ষ তা- 

হাজী আেী আহােদ, সাং- 

বড়লডইে

2.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4441 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বক্ষশর আহেদ, ক্ষ তা- হাজী 

আেী আহােদ, সাং- 

বড়লডইে

2.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4442 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- হাজী 

আেী আহােদ, সাং- 

বড়লডইে

2.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4443 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন আহেদ, ক্ষ তা- 

হাজী আব্দুে জক্ষেে, সাং- 

বড়লডইে

2.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4444 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আহেদ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: িক্ষরদ, সাং- বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4445 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

িীর আহেদ, সাং- বড়লডইে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4446 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুে ইসেি, ক্ষ তা- মৃত 

কালদর মহালসন, সাং- 

বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4447 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুে হক, সাং- বড়লডইে

2.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4448 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: কক্ষবর, সাং- বড়লডইে

1.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4449 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িিতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

জক্ষেে, সাং- বড়লডইে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4450 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মহালসন আেী, সাং- 

বড়লডইে

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4451 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: হাক্ষববুেুা, ক্ষ তা- 

ইসেিাইে, সাং- বড়লডইে

1.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4452 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

হাক্ষকি, সাং- বড়লডইে

0.55 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4453 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বাদে মহালসন, ক্ষ তা- সসয়দ 

মহালসন, সাং- বড়লডইে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4454 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িনতাজ আহেদ, ক্ষ তা- 

আ: কক্ষরি, সাং- বড়লডইে

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4455 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন আহেদ, ক্ষ তা- 

রুহুে আক্ষিন, সাং- বড়লডইে

0.45 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4456 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

কক্ষরি, সাং- বড়লডইে

1.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4457 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মহালসন আেী, সাং- 

বড়লডইে

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4458 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজাফ্ির, সাং- বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4459 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষেমুেুা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত ম োন আেী, সাং- 

বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4460 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির, সাং- বড়লডইে

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4461 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িক্ষরদ আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষজর আহেদ, সাং- 

বড়লডইে

1.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 সিতে উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4462 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িঞ্জুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি, সাং- বড়লডইে

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4463 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: হাক্ষকি, সাং- বড়লডইে

0.65 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4464 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: ইসিাইে, ক্ষ তা- 

আক্তার, সাং- বড়লডইে

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4465 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিা: 

হাক্ষকি, সাং- বড়লডইে

0.85 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4466 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: কালু, ক্ষ তা- মিা: 

শুক্কুর, সাং- বড়লডইে

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4467 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

হাসান আেী, সাং- বড়লডইে

1.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4468 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ছবর আেী, ক্ষ তা- মিা: 

কালশি, সাং- বড়লডইে

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4469 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ছক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

িকবুে আেি, সাং- 

বড়লডইে

0.45 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4470 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

িকবুে আেি, সাং- 

বড়লডইে

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4471 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর মহালসন, ক্ষ তা- িকবুে 

আেি, সাং- বড়লডইে

0.85 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4472 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জক্ষহর আহেদ, ক্ষ তা- 

িকবুে আেি, সাং- 

বড়লডইে

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4473 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জক্ষেে আহেদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহেদ, সাং- 

বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4474 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বকবুে আহেদ, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- বড়লডইে

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4475 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

পুক্ষতন্না, সাং- বড়লডইে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4476 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

সাজ্জাদ, সাং- বড়লডইে

1.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4477 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং- বড়লডইে

1.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4478 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহেদ, সাং- 

বড়লডইে

0.65 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4479 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: রহিান, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4480 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাির আহেদ, ক্ষ তা- 

মসানা আেী, সাং- বড়লডইে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4481 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং- বড়লডইে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4482 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ছালবর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: খক্ষেে, সাং- বড়লডইে

2.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4483 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িীর আহেদ, ক্ষ তা- আ: 

মিাতালেব, সাং- বড়লডইে

3.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4484 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: জক্ষেে, সাং- বড়লডইে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4485 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাখলেচুর রহিান, ক্ষ তা- 

ইউসুি আেী, সাং- 

বড়লডইে

0.45 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4486 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ছাোি, ক্ষ তা- ক্ষহরু ক্ষিয়া, 

সাং- বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4487 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ইজ্জত শক্ষরি, ক্ষ তা- হাক্ষিদ 

উেুা, সাং- বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4488 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আ: মিানাি, ক্ষ তা- মগাোি 

শক্ষরি, সাং- বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4489 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর ইসোি, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4490 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: জব্বার, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4491 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: কাোি, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4492 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে রক্ষশদ আহােদ, ক্ষ তা- 

ইজ্জত আেী, সাং- বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4493 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আ: খালেক, সাং- বড়লডইে

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি

4494 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন আেী, ক্ষ তা- 

আবদুে িরাক্ষজ, সাং- 

বড়লডইে

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি

4495 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সাক্ষব্বে আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আেি, সাং- 

বড়লডইে

0.55 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি

4496 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জক্ষহর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আেি, সাং- 

বড়লডইে

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি

4497 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

িকবুে আেি, সাং- 

বড়লডইে

2.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4498 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর মহালসন, ক্ষ তা- িকবুে 

আেি, সাং- বড়লডইে

1.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি

4499 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আসাদুজ্জািান, ক্ষ তা- 

আব্দুে িক্ষতন, সাং- 

বড়লডইে

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি

4500 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: শক্ষরি, ক্ষ তা- ওসিান, 

সাং- বড়লডইে

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি

4501 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন আহেদ, ক্ষ তা- 

আবুে িরাজ, সাং- 

বড়লডইে

0.95 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4502 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাোে আহেদ, ক্ষ তা- 

িজে আহেদ, সাং- 

বড়লডইে

1.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4503 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর আেি, ক্ষ তা- আেী 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

0.45 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4504 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাোে আহেদ, ক্ষ তা- 

মিা: শক্ষরি, সাং- বড়লডইে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4505 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাির আহেদ, ক্ষ তা- 

ওির আেী, সাং- বড়লডইে

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4506 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর ইসোি, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

মহালসন, সাং- বড়লডইে

1.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4507 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর আেি, ক্ষ তা- আহেদ 

মহালসন, সাং- বড়লডইে

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4508 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: আেি, ক্ষ তা- আহেদ 

মহালসন, সাং- বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4509 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আহেদ, মহালসন, সাং- 

বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4510 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

আব্বাস, সাং- বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4511 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আেতাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

সসয়দ হাসান, সাং- 

বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4512 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িিতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সসয়দ 

হাসান, সাং- বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4513 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

আবদুে মিাতালেব, সাং- 

বড়লডইে

5.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি

4514 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: জাির, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং- বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি

4515 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবু নালসর, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি

4516 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তা- ইসুি 

আেী, সাং- বড়লডইে

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4517 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দুর রহািান, ক্ষ তা- মৃত 

খইেু্ াক্ষিয়া, সাং- 

বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4518 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আক্ষির, ক্ষ তা- ইউসুি 

আেী, সাং- বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4519 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুে আহেদ, ক্ষ তা- আব্দুে 

মিাতালেব, সাং- বড়লডইে

2.95 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4520 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: ইসুি, ক্ষ তা- োে 

অক্ষিন, সাং- বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4521 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: শািসু, ক্ষ তা- আবুে 

িকসুর, সাং- বড়লডইে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4522 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- 

বক্ষশর আহেদ, সাং- 

বড়লডইে

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4523 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ছক্ষব্বর আহেদ, ক্ষ তা- 

বক্ষশর আহেদ, সাং- 

বড়লডইে

3.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4524 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে খক্ষেলুর রহািান, ক্ষ তা- 

বক্ষশর আহেদ, সাং- 

বড়লডইে

8.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4525 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দুে, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

3.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4526 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: হাক্ষনি, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

2.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4527 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরু, ক্ষ তা- বক্ষশর আহেদ, 

সাং- বড়লডইে

2.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4528 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

বক্ষশর আহেদ, সাং- 

বড়লডইে

2.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4529 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আেী আকবর, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

3.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4530 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দুেুা, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

2.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4531 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে রুহুে আক্ষিন, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

2.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4532 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বক্ষদউজ্জািান, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

2.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4533 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আকবর, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

2.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4534 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষশর আহেদ, সাং- 

বড়লডইে

3.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4535 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দুে হক, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

3.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4536 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জক্ষেে, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

3.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4537 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

বকবুে আেি, সাং- 

বড়লডইে

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4538 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা- 

মগাোি কালশন, সাং- 

বড়লডইে

0.45 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4539 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মগাোি কালদর, ক্ষ তা- মৃত 

মিাকলেস, সাং- বড়লডইে

2.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4540 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে িনজু, ক্ষ তা- সসয়দুর 

রহািন, সাং- বড়লডইে

3.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4541 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- িহক্ষসন 

আেী, সাং- বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4542 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মসাবাহান, ক্ষ তা- োে ক্ষিয়া, 

সাং- বড়লডইে

2.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4543 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মসানািী, ক্ষ তা- িজে 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4544 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ম োন কালদর, ক্ষ তা- 

মিাখলেছুর রহিান, সাং- 

বড়লডইে

1.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4545 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: সুেতান, ক্ষ তা- 

ক্ষসক্ষিকুর রহািন, সাং- 

বড়লডইে

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4546 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আহেদ, ক্ষ তা- 

ক্ষসক্ষিকুর রহিান, সাং- 

বড়লডইে

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4547 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

িহক্ষসন, সাং- বড়লডইে

0.45 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4548 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা- সসয়দ 

নুর, সাং- বড়লডইে

0.45 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4549 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িিতাজ, ক্ষ তা- আব্দুর 

রক্ষহি, সাং- বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4550 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

ইউসুি আেী, সাং- 

বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4551 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- িজর 

ক্ষিয়া, সাং- বড়লডইে

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4552 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মগাোি কালদর, ক্ষ তা- মৃত 

আবু শািা, সাং- বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4553 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: স্ক্ষুক্ষুিক, ক্ষ তা- 

মগাোি কালদর, সাং- 

বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4554 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িজর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

এবাদ উেুাহ, সাং- 

বড়লডইে

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4555 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মকারবান আেী, ক্ষ তা- 

িজর আেী, সাং- বড়লডইে

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4556 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাস্তিা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ইসিাইে, সাং- বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4557 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: ইসিাইে, ক্ষ তা- হাজী 

ওসিান, সাং- বড়লডইে

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4558 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নক্ষজর আহেদ, ক্ষ তা- নুরু 

হুদা, সাং- বড়লডইে

2.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4559 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আব্দুস শুক্কুর, সাং- বড়লডইে

3.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4560 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত ঠান্ডা 

ক্ষিয়া, সাং- বড়লডইে

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4561 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- মৃত ঠান্ডা 

ক্ষিয়া, সাং- বড়লডইে

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4562 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- বড়লডইে

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4563 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাহােদ িক্ষিজুর, ক্ষ তা- 

মৃত দুদু ক্ষিয়া, সাং- 

বড়লডইে

1.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4564 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ক্ষসক্ষিক আেী, সাং- 

বড়লডইে

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4565 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

ক্ষনজাি আেী, সাং- বড়লডইে

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4566 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে শাহ আেি, ক্ষ তা- আেী 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

0.65 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4567 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ম োন আেী, ক্ষ তা- অঞ্জাত, 

সাং- বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4568 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

এবাদুেুাহ, সাং- বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4569 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

আক্ষিরুজ্জািান, সাং- 

বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4570 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: শক্ষিক, ক্ষ তা- 

মিাকলেসুর রহিান, সাং- 

বড়লডইে

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4571 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

মিাকলেসুর রহিান, সাং- 

বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4572 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সালয়দুেুাহ, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, সাং- বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4573 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

ওসিান ক্ষিয়া, সাং- 

বড়লডইে

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4574 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবদুে িান্নান, ক্ষ তা- আেী 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

0.85 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4575 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- 

সসয়দ নূর, সাং- বড়লডইে

2.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4576 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত ওির 

আেী, সাং- বড়লডইে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4577 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জক্ষহর আহেদ, ক্ষ তা- 

আব্দুে আক্ষজজ, সাং- 

বড়লডইে

3.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4578 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: নুর বশর, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাি ক্ষিয়া, সাং- 

বড়লডইে

3.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4579 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাি ক্ষিয়া, সাং- 

বড়লডইে

3.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4580 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাি ক্ষিয়া, সাং- 

বড়লডইে

2.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4581 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আব্দুস সািাদ, ক্ষ তা- মৃত 

নুে আহেদ, সাং- বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4582 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: ইজ্জত আেী, ক্ষ তা- 

হাদার আেী, সাং- বড়লডইে

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4583 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নক্ষজর আহেদ, ক্ষ তা- 

হাদার আেী, সাং- বড়লডইে

0.65 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4584 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুন্নবী, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

3.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4585 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষসর উক্ষিন িাস্টার, সাং- 

বড়লডইে

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4586 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: জাোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত নাক্ষসর উক্ষিন িাস্টার, 

সাং- বড়লডইে

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4587 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ক্ষনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষসর উক্ষিন িাস্টার, সাং- 

বড়লডইে

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4588 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুজ্জািান, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষসর উক্ষিন িাস্টার, সাং- 

বড়লডইে

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4589 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- মৃত আবু 

তালেব, সাং- বড়লডইে

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4590 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জালহদ মহালসন, ক্ষ তা- 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4591 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হাক্ষরয়া খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন, সাং- 

বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4592 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

আহেদ, সাং- বড়লডইে

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4593 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িক্ষজে আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং- 

বড়লডইে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4594 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নক্ষজর আহেদ, ক্ষ তা- 

ক্ষনজাি আেী, সাং- বড়লডইে

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4595 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাক্তার মহালসন, ক্ষ তা- 

িজর আেী, সাং- বড়লডইে

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4596 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আক্ষিন, ক্ষ তা- আব্দুে 

কক্ষরি, সাং- বড়লডইে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4597 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরু, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং- বড়লডইে

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4598 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাক্তার মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং- 

বড়লডইে

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4599 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ইসিাইে মহালসন, ক্ষ তা- 

মহালসন আেী, সাং- 

বড়লডইে

1.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4600 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর ইসোি, ক্ষ তা- িজে 

আহলিদ, সাং- বড়লডইে

2.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4601 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তা-  

নক্ষজর আহলিদ, সাং- 

বড়লডইে

0.85 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4602 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাোঃ জক্ষেে, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহলিদ, সাং- বড়লডইে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4603 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

হাসান আেী, সাং- বড়লডইে

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4604 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে এজাহার  ক্ষিয়া, ক্ষ তা-  মৃত 

আোঃ শুক্কুর, সাং- বড়লডইে

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4605 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাোঃ শাহাজাাহান, ক্ষ তা- 

মিাবারক, সাং- বড়লডইে

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4606 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা-  আোঃ 

কক্ষরি, সাং- বড়লডইে

0.65 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4607 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িন্জজু িাক্ষে, ক্ষ তা- মৃত আোঃ 

হাক্ষিক, সাং- বড়লডইে

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4608 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হাসু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-  চান 

ক্ষিয়া, সাং- বড়লডইে

0.85 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4609 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন আহগলিদ, ক্ষ তা-  

চান ক্ষিয়া, সাং- বড়লডইে

0.85 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4610 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মনজাি, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে, সাং- বড়লডইে

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4611 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহজালসন, ক্ষ তা-  অজ্ঞত, 

সাং- বড়লডইে

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4612 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  কালশি, ক্ষ তা-  মৃত হাসান 

আেী, সাং- বড়লডইে

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4613 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আেী আহলিদ, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- বড়লডইে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4614 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হালজরা খাতুন, ক্ষ তা-  

স্বািীÑ মৃত ছদরান, সাং- 

বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4615 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  ইসিাইে শরীি, ক্ষ তা-  

অজ্ঞত, সাং- বড়লডইে

2.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4616 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জক্ষহর আহলিদ, ক্ষ তা- 

মসানাক্ষদ, সাং- বড়লডইে

5.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4617 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আবরান, ক্ষ তা-  আক্ষদরান, 

সাং- বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4618 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে গুড়া ক্ষিয়া, ক্ষ তা- দুদু ক্ষিয়া, 

সাং- বড়লডইে

7.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4619 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  নুর আেি, ক্ষ তা- আহলিদ 

মহালসন, সাং- বড়লডইে

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4620 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-  মৃত 

তাজর মুক্ষেক, সাং- 

বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4621 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  িাহমুদ, ক্ষ তা-  মৃত 

ওসিান, সাং- বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4622 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ ইউছু , ক্ষ তা- মৃত 

ওসিান, সাং- বড়লডইে

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4623 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আব্বাস, ক্ষ তা-  অজ্ঞত, 

সাং- বড়লডইে

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4624 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  কক্ষবর আহলিদ, ক্ষ তা- মৃত 

বজে আহলিদ, সাং- 

বড়লডইে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4625 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- িজর 

আেী, সাং- বড়লডইে

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4626 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  নক্ষজর আহলিদ, ক্ষ তা- মৃত 

বজে মহালসন, সাং- 

বড়লডইে

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4627 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

হাসান, সাং- বড়লডইে

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4628 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আোঃ রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষছউর রহিান, সাং- 

বড়লডইে

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4629 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আেতাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আক্ষেি উক্ষিন, সাং- 

বড়লডইে

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4630 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আোঃ কক্ষরি, ক্ষ তা- অজ্ঞত, 

সাং- বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4631 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িিতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে, সাং- বড়লডইে

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4632 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  সসয়দ আেি, ক্ষ তা- 

অজ্ঞত, সাং- বড়লডইে

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4633 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে, সাং- বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4634 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িিতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, সাং- বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4635 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মসানাক্ষি, ক্ষ তা- এজাহার 

ক্ষিয়া, সাং- বড়লডইে

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4636 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িজর আেী, ক্ষ তা-  আক্ষজি 

উক্ষিন, সাং- বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4637 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আক্ষেি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

এিদাদ ক্ষিয়া, সাং- 

বড়লডইে

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4638 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  নুর আহলিদ, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষিয়াজান, সাং- হাজি াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4639 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি ক্ষিয়া, সাং- 

হাজি াড়া

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4640 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর মহালসন, ক্ষ তা- নাক্ষজর 

মহালসন, সাং- হাজি াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4641 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাক্ষদর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

নবী মহালসন, সাং- 

হাজি াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4642 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  ইব্রাহীি, ক্ষ তা- জবর 

মুক্ষেক, সাং- হাজি াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4643 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  জাোে মহালসন, ক্ষ তা-  

আেী আহলিদ, সাং- 

হাজি াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4644 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  নুরুে কক্ষরি, ক্ষ তা-  আেী 

আহলিদ, সাং- হাজি াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4645 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িীর আহলিদ, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি মহালসন, সাং- 

হাজি াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4646 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আবু বক্কর, ক্ষ তা- অজ্ঞত, 

সাং- হাজি াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4647 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  নক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ শুক্কুর, সাং- হাজি াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4648 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  নবী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ শুক্কুর, সাং- হাজি াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4649 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে তালহর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ শুক্কুর, সাং- হাজি াড়া

2.55 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4650 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ কালশি, ক্ষ তা-  

ছক্ষব্বর আহলিদ, সাং- 

হাজি াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4651 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  জক্ষহর ক্ষিয়া, ক্ষ তা-  মিাোঃ 

কাোি, সাং- হাজি াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4652 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে রক্ষিক আহলিদ, ক্ষ তা-  

মৃত  ছক্ষব্বর আহলিদ, সাং- 

হাজি াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4653 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে শািমুে আেি, ক্ষ তা-  মৃত  

ছক্ষব্বর আহলিদ, সাং- 

হাজি াড়া

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4654 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আকবর  আেী, ক্ষ তা- 

আবদুে আেি, সাং- 

হাজি াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4655 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আেি, ক্ষ তা- 

আবদুে আেি, সাং- 

হাজি াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4656 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- 

আবদুে আেি, সাং- 

হাজি াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4657 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাহােদ, ক্ষ তা- আবদুে 

আেি, সাং- হাজি াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4658 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  ইউনুছ, ক্ষ তা- অজ্ঞত, সাং- 

হাজি াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4659 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে শুক্কুর, ক্ষ তা-  কাো ক্ষিয়া, 

সাং- হাজি াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4660 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আবদুে িক্ষজদ, ক্ষ তা-  

কাো ক্ষিয়া, সাং- হাজি াড়া

0.65 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4661 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  িিতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-  মৃত 

মগাোি মহালসন, সাং- 

হাজি াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4662 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আোঃ িক্ষজদ, ক্ষ তা-  অক্ষছ 

িক্ষকর, সাং- হাজি াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4663 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মসানা আেী, ক্ষ তা-  আোঃ 

িক্ষজদ, সাং- হাজি াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4664 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  শািসুে আেি, ক্ষ তা-  

আোঃ িক্ষজদ, সাং- হাজি াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4665 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাহােদ আেী, ক্ষ তা-  

আোঃ িক্ষজদ, সাং- হাজি াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4666 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  নুর আেি, ক্ষ তা-  আোঃ 

িক্ষজদ, সাং- হাজি াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4667 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-  আোঃ 

িক্ষজদ, সাং- হাজি াড়া

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4668 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তা-  আক্ষির 

হািজা, সাং- হাজি াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4669 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা-  

সুেতান আহলিদ, সাং- 

হাজি াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4670 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সালয়দ মহালসন, ক্ষ তা-  

সুেতান আহলিদ, সাং- 

হাজি াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4671 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর মহালসন, ক্ষ তা-  সুেতান 

আহলিদ, সাং- হাজি াড়া

1.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4672 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িাহবুেুাহ, ক্ষ তা- ক্ষ তা-

মৃত মুকবুে আহলিদ, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4673 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আহলিদ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4674 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িিতাজ, ক্ষ তা- আোঃ 

রহিান, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4675 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আেী চাঁদ,  ক্ষ তাÑ আোঃ 

রহিান, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4676 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাকীর আহলিদ, ক্ষ তা-মৃত 

আোঃ রহিান, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4677 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  কক্ষবর আহলিদ, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4678 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আোঃ জক্ষের,  ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4679 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  রক্ষশদ আহলিদ, ক্ষ তা-মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4680 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4681 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আহলিদ, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4682 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  ইিাি মহালসন,  ক্ষ তা-মৃত 

নাক্ষজর মহালসন, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

3.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4683 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা- 

আজাহার আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4684 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  হালিজ আহলিদ, ক্ষ তা- 

হাক্ষকি আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4685 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4686 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আেতাি মহালসন, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4687 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  সসয়দ আেি,  ক্ষ তা- আোঃ 

রহিান, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4688 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে রুস্তি আেী, ক্ষ তা- এজাহার 

ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4689 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  নক্ষজর আহলিদ,  ক্ষ তাÑ 

অজ্ঞাত, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4690 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মহালসন আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4691 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে কাোি, ক্ষ তা- ইিাি 

শরীি, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4692 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আেী আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

ক্ষ তা- ইিাি শরীি, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4693 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িক্ষরদ আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

রওশন আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4694 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  সসয়দ কক্ষরি, ক্ষ তাÑ 

সসয়দ আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4695 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  সসয়দ আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

আেী ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4696 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- মৃত সসয়দ 

সুেতান, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4697 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  রক্ষশদ আেি, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি ক্ষ ওআর িািো নং- 

20/ক্ষশে অব 2004-05

4698 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  শািসুে আেি, ক্ষ তাÑ 

তালজর মুে  ুক, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4699 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  বক্ষদ আেি, ক্ষ তাÑ 

তালজর মুে  ুক, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

2.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4700 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তাÑ 

সুরত আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

2.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4701 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ আেী, ক্ষ তাÑ সুরত 

আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4702 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর উক্ষিন, ক্ষ তাÑ 

সুেতান, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4703 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  রক্ষশদ আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

িাতাব্বর আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4704 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  িক্ষকর আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

িাতাব্বর আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4705 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সুেতান আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

িাতাব্বর আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4706 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তাÑ মৃত 

বদরুে মহালসন, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4707 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

দৃদৃ ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

2.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4708 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  সসয়দ আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

মৃত মিাজাফ্ির আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4709 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষবর আহলিদ, ক্ষ তা- মৃত 

বদরুে মহালসন, সাং- 

হ্ুাজি াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4710 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  বক্ষদউজ্জািান, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহলিদ, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4711 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আোঃ রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

হাসান কক্ষবর, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

2.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4712 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িাষ্টার,  ক্ষ তাÑ অক্ষে 

আহলিদ, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4713 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আহলিদ মহালসন, ক্ষ তাÑ 

অক্ষে আহলিদ, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4714 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিলহর আেী, ক্ষ তাÑ 

অজ্ঞাত, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4715 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  নুর ছিা, ক্ষ তাÑ সুেতান 

আহলিদ, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4716 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  িীর কালশি , ক্ষ তাÑ দুদু 

ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4717 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বক্ষদ আেি, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4718 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আইউব ছাোি, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4719 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তাÑ কক্ষবর 

আহলিদ সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4720 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাখলেছুর রহিান,  

ক্ষ তাÑ মৃত জবর মুে  ুক, 

সাং- হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4721 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  রশন আেী, ক্ষ তাÑ 

মৃতপুতুন আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.85 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4722 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  শক্ষিকুর রহিান, ক্ষ তাÑ 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4723 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ আেী, ক্ষ তাÑ মৃত 

আোঃ শুক্কুর, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4724 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ আেী, ক্ষ তাÑ মৃত 

আোঃ শুক্কুর, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4725 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তাÑ 

িক্ষতয়ার রহিান, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4726 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আনু ক্ষিয়া, ক্ষ তাÑ 

ক্ষিয়াজান, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4727 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তাÑ মৃত 

সুরুত আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4728 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সুরুত আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষজ্জত আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4729 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মহালছন আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

মৃত ওির আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4730 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আেী আহলিদ, ক্ষ তা- মৃত 

শহর আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4731 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  অক্ষে আহলিদ,  ক্ষ তা- 

মগাোি মহালসন, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4732 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাো ক্ষিয়া,  ক্ষ তাÑ 

ম োন আেী, সাং- 

হ্ুাজি াড়া,মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4733 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  োে ক্ষিয়া, ক্ষ তাÑ ইউছু  

আেী,  সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4734 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে চাঁন ক্ষিয়া, ক্ষ তাÑ ইউছু  

আেী,  সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4735 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তাÑ 

মুকবুে আহলিদ, সাং- 

কেক্ষ য়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4736 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  রাজা ক্ষিয়া, ক্ষ তাÑ 

মুকবুে আহলিদ, সাং- 

কেক্ষ য়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4737 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন আেী, ক্ষ তাÑ 

মুকবুে আহলিদ, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4738 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ আেী, ক্ষ তাÑ আোঃ 

শুক্কুর, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4739 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাোঃ আেি, ক্ষ তাÑ আবু 

শািা, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4740 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাো ক্ষিয়া, ইউছু  ু্আেী, 

সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4741 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আেি, ক্ষ তাÑ 

ক্ষসকদার আেী, সাং- 

কেক্ষ য়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4742 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আেি,  ক্ষ তাÑ 

আেী িদন, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4743 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হাসু ক্ষিয়া, ক্ষ তাÑইউছু  

আ, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4744 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাির আেি,  ক্ষ তাÑ 

নক্ষজর আহলিদ, সাং- 

কেক্ষ য়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার

2.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4745 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জালকর আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

নক্ষজর আহলি, সাং- 

কেক্ষ য়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4746 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাোঃ হাসান, ক্ষ তা-জাির 

আহলিদ, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4747 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহলি, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি ক্ষ ওআর িািো নং- 

22/ক্ষশে অব 2016-17

4748 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তাÑ আোঃ 

ছাোি, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4749 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আোঃ রহিান, ক্ষ তাÑ 

অজ্ঞাত, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4750 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তাÑ 

নক্ষজর আহলিদ, সাং- 

কেক্ষ য়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4751 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তাÑগুড়া 

চাঁন, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4752 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে গুড়া ক্ষিয়া, ক্ষ তাÑ মগাোি 

মহালসন, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4753 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আেি,  ক্ষ তাÑ 

মগাোি মহালসন, সাং- 

কেক্ষ য়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4754 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িক্ষরদ, ক্ষ তাÑ জক্ষেে 

আহােদ, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার

2.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4755 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নক্ষজর আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

আেী িদন, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4756 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাক্ষদর মহালসন, ক্ষ তাÑ 

ওয়ালজদ আেী, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4757 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাোে আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

আেী িদন, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4758 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আবুে কাোি, ক্ষ তাÑ 

মুকবুে মহালসন, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

2.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4759 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষবর আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

হাক্ষিদ উল্যাহ, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4760 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  হালিজ আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

হাক্ষিদ উল্যাহ, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.66 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4761 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বক্ষশর আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

হাক্ষিদ উল্যাহ, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

2.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4762 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  ছক্ষবর আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

হাক্ষিদ উল্যাহ, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4763 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ আেী,  ক্ষ তাÑ 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4764 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  সুেতান আহলিদ,  ক্ষ তাÑ 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4765 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ  শরীি,  ক্ষ তাÑ 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4766 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ  আেি,  ক্ষ তাÑ 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4767 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  সসয়দ আেি, ক্ষ তাÑ 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4768 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আবু আেি, ক্ষ তাÑ 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4769 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হাসান আেী,  ক্ষ তাÑ 

মিলহর আেী, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4770 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সুেতান আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

জবর মুে  ুক, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4771 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  রওন আেী, ক্ষ তাÑ জবর 

মুে  ুক, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.85 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4772 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাির আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

আোঃ রক্ষশদ, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4773 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  িক্ষরদ আহলি, ক্ষ তাÑ 

আোঃ রক্ষশদ, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.66 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4774 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আেী, ক্ষ তা- জক্ষির 

আেী, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4775 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আোঃ জক্ষের, ক্ষ তা- জক্ষির 

আেী, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4776 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- জক্ষির 

আেী, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4777 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  হাসু ক্ষিয়া, ক্ষ তাÑ 

ইসিাইে, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

2.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4778 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িনু ক্ষিয়া,  ক্ষ তাÑ তাজর 

মুে  ুক, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4779 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আনু ক্ষিয়া,  ক্ষ তাÑ আোঃ 

হাক্ষকি, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4780 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ ওির, ক্ষ তাÑ আোঃ 

আক্ষজজ  সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4781 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাোঃ কাক্ষছি উক্ষিন, 

ক্ষ তাÑ মুনসুর আেী, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4782 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মসানা আেী, ক্ষ তা- নাক্ষজর 

মহালসন, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

2.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4783 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  এরশাদ আেী,  ক্ষ তাÑ 

নাক্ষজর মহালসন, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4784 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ক্ষসকদার আেী,  ক্ষ তাÑ 

নাক্ষজর মহালসন, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.85 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4785 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে চান ক্ষিয়া, ক্ষ তাÑ মগাোি 

মহালসন, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4786 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নক্ষজর আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

িজর আেী, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4787 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আেী চান, ক্ষ তাÑ মিাোঃ 

মহালসন, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4788 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তাÑ 

মিাোঃ মহগালসন, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4789 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আোঃ রক্ষহি, ক্ষ তাÑ নুর 

আহেদ, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4790 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  গুড়া ক্ষিয়া,  কক্ষবর 

আহলিদ, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4791 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ মহালসন,  ক্ষ তাÑ 

কক্ষবর আহলিদ, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4792 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সাহাদাত মহালসন, ( সাহাত 

মহালসন), ক্ষ তাÑ কক্ষবর 

আহলিদ, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

2.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4793 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আবুে মহালসন, ক্ষ তাÑ 

কক্ষবর আহলিদ, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4794 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  খক্ষেরুর রহিান, ক্ষ তাÑ 

মগাোি মহালসন, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4795 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ওির আকবর, ক্ষ তাÑ চাঁন 

ক্ষিয়া, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4796 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  ছালেহ আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

আক্ষির হািজা, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4797 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  নবী মহালসন, ক্ষ তাÑ 

আক্ষির হািজা, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4798 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  মিাোঃ কালু,  ক্ষ তাÑ 

আক্ষির হািজা, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4799 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাক্ষদর মহালসন, ক্ষ তা- 

সছয়দদুর রহিান, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4800 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সছয়দদুর 

রহিান, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4801 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাো ক্ষিয়া, ওির িক্ষকর, 

সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.65 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4802 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন, ক্ষ তাÑ িক্ষকর 

আহলিদ, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4803 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তাÑ মৃতদ 

িজর আেী, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4804 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হাজী িাক্ষজজ, ক্ষ তাÑ মৃত 

আেী মহালসন, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4805 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আশরাি, ক্ষ তাÑ মৃত িাতা 

মহালসন, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4806 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে গুড়া ক্ষিয়া,  ক্ষ তাÑ আেী 

আজগর, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4807 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ হািজা, ক্ষ তাÑ 

আেী চান,  সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4808 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আেী আহলিদ, ক্ষ তাÑ 

িকবুে মহালসন, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4809 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আোঃ জক্ষের, ক্ষ তাÑ 

অজ্ঞাত, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4810 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  িজর আেী, ক্ষ তাÑ 

আক্ষির হািজা, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4811 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে  আবুে আেী, ক্ষ তাÑ 

অজ্ঞাত, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4812 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ইউছুি কািাে, ক্ষ তাÑ 

হাসান আেী, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4813 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িিতাজ, ক্ষ তা- মৃত নাক্ষজর 

আহেদ, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

2.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4814 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষির উক্ষিন, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4815 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ওির হািজা, ক্ষ তা- আেী 

সান, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

2.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4816 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আক্ষির হািজা, ক্ষ তা- আেী 

সান, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

2.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4817 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর মহালসন, ক্ষ তা- আেী 

সান, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4818 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে শািসু আেি, ক্ষ তা- আে 

সান, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4819 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবদুে গফ্ফুর, ক্ষ তা- আেী 

সান, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4820 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: আেী, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4821 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাো চান, ক্ষ তা- মিাহােদ 

মহালসন, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4822 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ছািান উেুাহ, ক্ষ তা- 

মিাহােদ আে, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4823 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জক্ষরনা মবগি, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4824 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আ: ছাোি, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

16.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4825 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আক্ষজরান, ক্ষ তা- কক্ষবর, 

সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4826 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরু, ক্ষ তা- কক্ষবর, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

0.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4827 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন, ক্ষ তা- কক্ষবর, সাং- 

কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

2.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4828 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4829 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়, সাং- কেক্ষ য়া, 

মেকনাি,কক্সবাজার

1.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4830 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবদুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

মতািাজ্জে মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

3.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4831 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাহােদ আেে, ক্ষ তা- 

মতািাজ্জে মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

3.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4832 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মতািাজ্জে মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4833 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ক্ষজন্নত আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মতািাজ্জে মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4834 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

3.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4835 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিৌ: নবী মহালসন, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4836 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আব্দুে আক্ষি, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4837 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4838 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4839 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে রুহুে আক্ষিন, ক্ষ তা- নক্ষজর 

মহালসন, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4840 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষশর আহ্মদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4841 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সুেতান আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষে আহেদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4842 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হালিক আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষে আহেদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4843 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে রক্ষশদ আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষে আহেদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4844 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে জক্ষেে, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

4.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4845 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ক্ষসক্ষিক, ক্ষ তা- নুর আহেদ, 

সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি ক্ষ ওআর িািো নং- 

21/ক্ষশে অব 2016-17

4846 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন আেদ িাস্টার, 

ক্ষ তা- আব্দুে জক্ষেে, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4847 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিৌ: মবোে, ক্ষ তা- মৃত 

মিৌ: সসয়দ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4848 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাহােদ আইয়ুব, ক্ষ তা- 

মৃত মসকান্দার আেী, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4849 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বদুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আহেদ, 

সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4850 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হাজিা, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4851 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আেী আহেদ, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহেদ, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4852 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসদয় আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4853 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে শুক্কুর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষসউর রহিান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4854 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষসউর রহািান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4855 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আব্দুস ছাোি, ক্ষ তা- মৃত 

কাো চান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4856 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে অক্ষসউর রহিান, শহর 

মূে  ুক, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4857 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হাজী আ: ছািাদ, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষিয়া মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4858 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

হাজী আ: ছািাদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4859 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হাজী আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত নাক্ষজর মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

3.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4860 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষজর মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

3.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4861 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ছবুর আহেদ, ক্ষ তা- নাক্ষজর 

মহালসন, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4862 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িক্ষরদ আহেদ,  ক্ষ তা- 

নাক্ষজর মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.75 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4863 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

নাক্ষজর মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.95 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4864 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িকবুে আহেদ, ক্ষ তা- 

সুেতান আহেদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4865 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হাক্ষববুেুাহ আহেদ, ক্ষ তা-

 মৃত নাক্ষছর জািান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4866 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাোে আহেদ, ক্ষ তা- 

নাক্ষছর জািান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.65 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4867 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে অক্ষে আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

নালছর জািান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

3.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4868 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ক্ষসকদার আেী, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: ইসিাইে, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4869 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিৌ: সসয়দ আকবর, ক্ষ তা- 

মৃত ইসিাইে, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4870 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাির আহেদ, ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার আেী, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4871 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে তাজু মুে  ুক, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রহিান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4872 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার আেী, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4873 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিৌ: সািসুক্ষিন, ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার আেী, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.35 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4874 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িিতাজ, ক্ষ তা- মৃত জবর 

মূে  ুক, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4875 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হালিজ আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

জবর মুল্লুক, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4876 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: আয়াজ আহলিদ, ক্ষ তা-

 মৃত জবর মুল্লুক, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4877 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িকবুে আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

নালছর জািান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4878 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ইউনুছ, ক্ষ তা- ইউসুি আেী, 

সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4879 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ইউসুি আেী, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4880 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আব্দুর রক্ষন, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4881 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সুেতান আহেদ, ক্ষ তা- 

ইউসুি আেী, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4882 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: মহালসন আেী, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4883 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4884 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাো িিতাজ, ক্ষ তা- নুর 

আেী, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4885 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর মহালসন, ক্ষ তা- নুর 

আেী, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4886 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন আহেদ, ক্ষ তা- নুর 

আেি, সাং- সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4887 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মসানােী, ক্ষ তা- হাক্ষববুর 

রহািন, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4888 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর আেী, ক্ষ তা- মৃত আবুে 

মহালসন, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

3.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4889 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আেি, ক্ষ তা- নুর 

আেী, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4890 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িালেক মহালসন, ক্ষ তা- 

আবুে মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4891 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আক্ষিন, ক্ষ তা- িজে 

আেী, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4892 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: শক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহেদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4893 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- িক্ষকর 

চান, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4894 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কালদর মহালসন, ক্ষ তা- 

িক্ষকর চান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4895 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- কাো 

চান, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4896 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মহালসন আহলিদ, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহেদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4897 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ইছাহাক আহেদ, ক্ষ তা- 

িক্ষকর চান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4898 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ছক্ষগর আহেদ, ক্ষ তা- 

ইছাহাক আহেদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4899 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর আহেদ, ক্ষ তা- ইছহাক 

আহেদ, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4900 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে উো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষির উক্ষিন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4901 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষছি উক্ষিন, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহেদ, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4902 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ নুর, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4903 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ইউনুস, ক্ষ তা- মিাহােদ 

মহাছন, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4904 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আবুে হালশি, ক্ষ তা- মৃত 

ম োন আেী, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4905 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ম োন আেী, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউর রহািন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4906 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাক্ষদর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষির উক্ষিন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4907 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিৌ: িিতাজ, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

3.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4908 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ক্ষসয়দ আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রহিান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4909 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

িজে কক্ষরি, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4910 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিৌ: সসয়দ আকবর, ক্ষ তা- 

মৃত মুখলেছুর রহািন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

3.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4911 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মবোে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ আহেদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

3.03 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4912 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4913 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- দুদু 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4914 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িকক্ষর আহেদ, ক্ষ তা- দুদু 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4915 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাক্ষহদ মহালসন, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4916 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িক্ষকর আহেদ, ক্ষ তা- মিা: 

নাসু, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4917 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

িক্ষকর চান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4918 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সুেতান আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত অক্ষে আহেদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4919 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে রুহুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষজর মহালসণ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4920 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হাসান, ক্ষ তা- মৃত সসয়দ 

আহেদ, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4921 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আেী মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ আহেদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4922 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সাবু, ক্ষ তা- মৃত সসয়দ 

আক্ষির, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4923 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মসানা আেী, ক্ষ তা- কালদর 

মহালসন, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4924 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাোি, ক্ষ তা- হাক্ষববুর 

রহািন, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4925 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িালেক মহাছন, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4926 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ইসিাইে, ক্ষ তা- িালেক 

মহাছন, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4927 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে বদকজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আহেদ, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4928 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আহািদ, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4929 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষবর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষির হািজা, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4930 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4931 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ইউনুস, ক্ষ তা- ক্ষসকদর 

আেী, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4932 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4933 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নাক্ষজর মহাছন, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4934 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সাোিত উেুাহ, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4935 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আক্ষজজুর রহািন, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4936 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাক্তার আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত সসদয় মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

3.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4937 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত িীর 

আহেদ, সাং- িক্ষরচবুক্ষনয়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4938 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

িীর আহলিদ, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4939 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মখারলশদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষছর মহালসন, সাং- 

িক্ষরচবুক্ষনয়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.65 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4940 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুরু, ক্ষ তা- মৃত নাক্ষছর 

মহালসন, সাং- িাথািাঙ্গ, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ
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খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4941 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাখলেছুর রহািন, ক্ষ তা- 

মৃত ছক্ষব্বর আহেদ, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4942 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: জাির, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষছর মহালসন, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4943 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে িজে হক, ক্ষ তা- মৃত আ: 

হাক্ষকি, সাং- িাথািাঙ্গ, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

8.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4944 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: ক্ষিলরাজ, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহদ, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4945 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নক্ষজর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আ: জক্ষেে, সাং- িাথািাঙ্গ, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4946 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মবোে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

রছুে মহালসন, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4947 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আক্ষজি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

রছুে মহালসন, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4948 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

রছুে মহালসন, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4949 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4950 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

জানুসান, সাং- িাথািাঙ্গ, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4951 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জালকর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4952 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আক্ষিে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4953 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কাক্ষছি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজাহার, সাং- িাথািাঙ্গ, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4954 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা; আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজাহার, সাং- িাথািাঙ্গ, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4955 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে কক্ষরমুেুাহ, ক্ষ তা- আ: 

ছাোি, সাং- িাথািাঙ্গ, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4956 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ছক্ষেমুেুাহ, ক্ষ তা- আ: 

ছাোি, সাং- িাথািাঙ্গ, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4957 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে রক্ষি উেুাহ, ক্ষ তা- আ: 

ছাোি, সাং- িাথািাঙ্গ, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4958 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আব্দুস ছাোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে িক্ষজদ, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4959 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিা: কালু, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4960 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে শুক্কুর, ক্ষ তা- মিা: কালু, 

সাং- িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4961 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাহােদ উেুাহ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুর রহািন, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4962 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে হাক্ষব উেুাহ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রহািন, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4963 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে ছক্ষেমুেুাহ, ক্ষ তা-  মৃত 

আব্দুর রহিান, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4964 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জাির আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

কালু, সাং- িাথািাঙ্গ, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4965 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত কালু, 

সাং- িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4966 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আ: গফ্ফুর, ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ ইসোি, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4967 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আ: খালেক, ক্ষ তা- মৃত 

জাকাক্ষরয়া, সাং- িাথািাঙ্গ, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4968 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে রক্ষহিা খাতুন, মৃত 

মিাজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4969 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে জহুরা খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4970 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে রক্ষহিা খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4971 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

বদরুে মহালসন, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4972 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আক্ষজি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

বদরুে মহালসন, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4973 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মিাহােদ উেুা, ক্ষ তা- 

ক্ষিলরাজ আহেদ, সাং- 

িাথািাঙ্গ, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী ও জক্ষি উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4974 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে সসয়দ উেুাহ, ক্ষ তা- 

ক্ষিলরাজ আহিদ সাং- 

িাতািাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4975 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে মবেুাে উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

বদেজ মহালসন সাং- 

িাতািাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4976 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী িাথািাঙ্গা ক্ষবে আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

কাক্ষছি আেী সাং- 

িাতািাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4977 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আহােদ, ক্ষ তা- 

আবউদর রক্ষশদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4978 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সসয়দ আেী, ক্ষ তা- জক্ষির 

উক্ষিন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4979 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হালিজা খাতুন, ক্ষ তা- নুর 

আহািদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4980 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- 

িকবুেআহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4981 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহেদ, ক্ষ তা- নুর 

আহােদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4982 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষশদ আহািদ, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4983 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4984 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ আজি, ক্ষ তা- নুর 

আহােদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4985 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4986 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4987 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4988 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ োলু, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4989 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িনজুর আেি, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4990 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে ছাোি, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4991 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

িদন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

4992 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে তক্ষজে আহিদ, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4993 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

মগাোি মহালসন, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.12 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4994 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষছর আহিদ, ক্ষ তা- িতু 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4995 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কালূ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আক্ষির 

আেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4996 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4997 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িালতিা খাতুন, স্বািী- আেী 

আহি, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4998 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আয়াজ উক্ষিন, ক্ষ তা- িক্ষরদ 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

4999 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষিক, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5000 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5001 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরু আহিদ, ক্ষ তা- িতু 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5002 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহিদ, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5003 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু  ুে িক্ষজদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5004 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- আ: 

মসাবহান, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5005 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাস্তাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5006 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ রক্ষহি, ক্ষ তা- মগাোি 

কালদর, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5007 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সাক্ষব্বর আহিদ, সাং- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5008 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িীর আহিদ, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5009 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5010 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5011 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িগবুে আহিদ, ক্ষ তা- 

সসয়দুর রহিান, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5012 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- মৃত: 

িক্ষজদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5013 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5014 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- জনাব 

আেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5015 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে কাোি, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5016 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে গফুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5017 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে হক, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5018 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5019 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

খুইেু্ াক্ষিয়া, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5020 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- ঐ, সাং-

 ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5021 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5022 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে এনামুে হক, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5023 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মহালসন আহিদ, ক্ষ তা- 

শুক্কুর িাষ্টার, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5024 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5025 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5026 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জাোে আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5027 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

ইসিাইে, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5028 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- 

রওশন আেী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5029 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5030 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রওশন আেী, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5031 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ আেি, ক্ষ তা- 

মহালসন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5032 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে হালসি, ক্ষ তা- োে 

মিাহােদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5033 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষিন উেুাহ, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5034 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ড্রাইিার, ক্ষ তা- োে 

মিাহােদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5035 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ িক্ষজদ, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5036 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আোঃ িক্ষজদ, ক্ষ তা- 

ঐ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5037 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5038 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে আেী, ক্ষ তা- নছরত 

আেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5039 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নছরত আেী, ক্ষ তা- মগাোি 

কালদর, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5040 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আজি, ক্ষ তা- 

মগাোি কালদর, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5041 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5042 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাজী আহ: মহালসন, ক্ষ তা- 

ঐ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5043 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- রওশন 

আেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5044 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাজী সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5045 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ কািাে, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5046 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িিতাজ, স্বািী- হাসিত 

আেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5047 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ সসয়দুেুাহ, ক্ষ তা- 

বাদশা ক্ষিয়া, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5048 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাস্তিা খাতুন, ক্ষ তা- মিা” 

মহালসন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5049 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে গক্ষণ, ক্ষ তা- হাসিত 

আেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5050 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5051 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জব্বর িে  ুক, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5052 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5053 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

মসানােী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5054 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5055 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ সতয়ব, ক্ষ তা- ঐ, সাং-

 ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5056 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আইয়ুব, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5057 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে মিানাি, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5058 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে মিানাি, ক্ষ তা- 

হাসিত আেী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5059 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5060 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা- 

সসয়দ আেী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5061 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা- 

দুদুক্ষিয়া, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5062 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- সসয়দ 

মহালসন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5063 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- সসয়দ 

মহালসন, সাং- ক্ষ ক্ষরজিাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5064 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাক্ষকি আেী,ক্ষ তা- ওির 

বেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5065 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- হাক্ষকি 

আেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.06 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5066 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা- 

সসয়দ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.06 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5067 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ছালে আহিদ, ক্ষ তা- উক্ষজর 

আেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5068 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- ইউছু  

জািাে, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5069 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- আবু 

কািাে, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5070 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5071 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাছান, ক্ষ তা- আেী, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5072 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষছর আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাহােদ আেী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5073 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে দীন মিাহােদ, ক্ষ তা- 

কক্ষবর, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5074 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মবগি, ক্ষ তা- আব্দু মচায়াে, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.06 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5075 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ শািসু, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5076 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- 

মহালসন আেী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5077 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5078 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আহিদ, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5079 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ আলনায়ার, ক্ষ তা- 

রহিান, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5080 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ জাির আেি, ক্ষ তা- 

দুদু ক্ষিয়া, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5081 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.24 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5082 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে িনজুর, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5083 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে আেি, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5084 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- 

আক্ষেচান, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5085 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে হক, ক্ষ তা- আক্ষেচান, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5086 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে অক্ষে আহিদ, ক্ষ তা- নুরুে 

হক, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5087 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা- 

নুরুে হক, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5088 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী মহালসন, ক্ষ তা- 

মোকিান হাক্ষকি, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5089 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে অক্ষছউর রহিান, ক্ষ তা- 

মনজাি উক্ষিন, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5090 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আহিদ মহালসন, ক্ষ তা- 

ওির বেী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5091 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হালসি, ক্ষ তা- ওির 

বেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5092 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ োলু, ক্ষ তা- িামুন 

মিম্বার, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5093 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তা- মহাছন 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5094 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5095 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5096 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাজী ইউনুছ, ক্ষ তা- ঐ, সাং-

 ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5097 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ জালকর, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5098 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আহিদ মহালসন, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5099 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5100 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5101 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আয়াজ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5102 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মিারকান, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5103 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মহালসন আেী, ক্ষ তা- 

রহিত উেুাহ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5104 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হালসি মিম্বার, ক্ষ তা- 

কালদর বক্স , সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

20.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5105 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িজে হক, ক্ষ তা- কালদর 

বক্স, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5106 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে হক, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5107 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5108 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষনর আহিদ,ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5109 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আেী, ক্ষ তা- িদন 

আেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5110 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে হক, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5111 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ জক্ষেে, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আক্ষিন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5112 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আেি, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5113 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ওসিান মহালসন, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5114 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  আোঃ রক্ষশদ, মিাোঃ আক্ষিন, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5115 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মহালছন আহিদ, ক্ষ তা- 

দক্ষে আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5116 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ তা- হাক্ষছন 

আেী,  সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5117 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে নবী, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5118 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

হাক্ষকি, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.16 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5119 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5120 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িকবুে আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5121 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাছন, ক্ষ তা- ঐ, সাং-

 ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5122 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5123 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.12 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5124 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ সতয়ব, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5125 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে পুতুে, ক্ষ তা- সসয়দ 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5126 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ডাক্ষেয়া, ক্ষ তা- সসয়দ 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5127 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আোঃ 

কাক্ষদর, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5128 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শাইর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

কালদর, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5129 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ রক্ষহি, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.12 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5130 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আহিদ মহালসন, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5131 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষসক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5132 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5133 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

ঐ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5134 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ কালশি, ক্ষ তা- মিৌ: 

সসয়দ আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5135 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- সসয়দ 

হাজী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5136 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মহাছন আহিদ, ক্ষ তা- 

সসয়দ হাজী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5137 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বদুক্ষিয়া, ক্ষ তা- হাক্ষিদ 

আেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5138 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সক্ষব্বর িক্ষকর, ক্ষ তা- 

কালদর মহালসন, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5139 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মহাছন আেী, ক্ষ তা- রহিত 

উেুাহ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5140 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শাইর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5141 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা- বাট 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.12 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5142 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহিদ, ক্ষ তা- আোঃ 

সুবান, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5143 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আহিদ, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5144 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ সতয়ব, ক্ষ তা- ঐ, সাং-

 ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5145 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাহালছন আেী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5146 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আহিদ, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5147 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আলনায়ার,ক্ষ তা- িামুন 

মিম্বার, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5148 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- জাোে 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5149 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

কাক্ষদর মহালসন, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5150 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা: মিৌোঃ 

সছয়দ, ক্ষ তা- সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5151 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুর শুক্কুর, ক্ষ তা- মতার 

উক্ষিন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5152 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ছােিা খাতুন, স্বািী: মিৌোঃ 

সসয়দ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5153 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5154 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.06 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5155 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- অক্ষে 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5156 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5157 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5158 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোয়া খাতুন, ক্ষ তা- আোঃ 

িক্ষজদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5159 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ছক্ষগর আহিদ, ক্ষ তা- রক্ষহি 

উক্ষিন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5160 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নাক্ষছিা খাতুন, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5161 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5162 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ মহালসন, রহিত 

উেুাহ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5163 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বুদরুচ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আশরাি ক্ষিয়া, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5164 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- 

িাহসন আেী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5165 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5166 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে োইো মবগি, ক্ষ তা- 

হালিজ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5167 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মসানা বানু, ক্ষ তা- িিতাজ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5168 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আব্দুে 

আক্ষিন, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5169 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ জক্ষেে, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5170 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জনাব োলু, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.16 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5171 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- োলু, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5172 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে কালশি, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5173 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে খক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাছন আেী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5174 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5175 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

হাসিত আেী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5176 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মসানা আেী, ক্ষ তা- আব্দুে 

হাদী, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5177 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ আেি, ক্ষ তা- 

মসানা আেী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5178 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5179 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

িহাসচ, সাং- ক্ষ ক্ষরজডাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5180 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ কালশি, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5181 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

খক্ষেলুর রহিান, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5182 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.12 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5183 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- আব্দুে 

কাোি, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5184 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাস্তাক খক্ষেিা, ক্ষ তা- 

িতেব, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5185 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

িগবুে আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5186 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সছয়দ মহাছন, ক্ষ তা- মসানা 

আেী, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5187 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ ছক্ষব্বর, ক্ষ তা- 

মরাশন আেী, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.12 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5188 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

মিাোঃ ছক্ষব্বর, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.04 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5189 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাহােদ, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.04 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5190 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ছাোি, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5191 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর নাহার, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5192 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ আক্ষিন, ক্ষ তা- 

মচবর, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5193 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5194 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ কালশি, ক্ষ তা- ছক্ষব্বর 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5195 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- অক্ষে 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5196 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রালবয়া মবগি, ক্ষ তা- বক্ষছর 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5197 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.12 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5198 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আইয়ুব ক্ষিয়া, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5199 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িজে আহিদ, ক্ষ তা- 

মগাোি মহালসন, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5200 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত (বাি বা) সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5201 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষে আহিদ, ক্ষ তা- িজে 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5202 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5203 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আহিদ, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5204 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহিদ, ক্ষ তা- ইজ্জত 

আেী, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5205 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ শক্ষরি, ক্ষ তা- বক্ষছর 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.06 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5206 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সছয়দ মহালসন, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.06 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5207 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ওির হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5208 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

িকবুে আেী, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5209 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মরাশন আেী, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5210 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ক্ষির 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5211 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- ঐ, সাং-

 মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5212 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শািসু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ঐ, সাং-

 মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5213 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে হক, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5214 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

িকবুে আেী, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5215 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষিলরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5216 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- বক্ষছর 

ক্ষিয়া, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5217 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হালিজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5218 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মহালসন আহিদ, 

ক্ষ তা- ছক্ষব্বর আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5219 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- 

ছক্ষবর হাজী, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5220 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাহােদ মহাছন, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5221 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী মহাছন, ক্ষ তা- ঐ, সাং-

 মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5222 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সছয়দ আেী, ক্ষ তা- ঐ, সাং-

 মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.16 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5223 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ সতয়ব, ক্ষ তা- িতেব, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.06 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5224 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মগাোি 

বারী, সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5225 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

ইজ্জত আেী, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5226 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- আব্দু 

মচািান, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5227 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- অক্ষে 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5228 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে অক্ষে আহিদ,ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5229 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জাির আহিদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5230 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ কালশি, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5231 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আহিদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5232 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাজার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5233 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহিদ, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5234 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

রক্ষহি, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5235 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- রক্ষহি 

উক্ষিন,  সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5236 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জাির আহিদ, ক্ষ তা- 

জািাে আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5237 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5238 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে অক্ষছউর রহিান, মিাহােদ 

আেী, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5239 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাস্তিা,ক্ষ তা- রক্ষহি 

উক্ষিন, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5240 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাহােদ আেী, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5241 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাহােদ আেী, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5242 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহিদ, ক্ষ তা- আহিদ, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5243 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5244 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5245 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মহালছন আহিদ, ক্ষ তা- আলু 

ক্ষিয়া, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5246 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ হারুন, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5247 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাক্ষিদ, ক্ষ তা- মহাছন 

আেী, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5248 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ইউছু  

জাোে, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5249 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িকবুে, ক্ষ তা- উক্ষজর আেী, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5250 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাজার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5251 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষিয়া জান, ক্ষ তা- সুন্দর 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5252 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.22 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5253 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সছয়দুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাছন আেী, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.12 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5254 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে উো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আহিদ, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5255 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আহিদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সছয়দ 

কক্ষরি, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5256 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা- আব্দুর 

রহিান, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5257 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5258 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- বদু 

রহিান, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5259 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে োয়ো ক্ষবক্ষব, স্বািী: সতয়বুর 

রহিান, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5260 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- দুদু 

ক্ষিয়া, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5261 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মহাছন 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5262 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5263 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কালু ক্ষবক্ষব, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5264 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5265 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- 

ইসিাইে ক্ষিয়া, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5266 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  তাজুে মুে  ুক, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5267 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্তার কািাে, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5268 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5269 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- কাক্ষছি, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5270 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ইসিাইে ক্ষিয়া, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5271 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5272 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবু তালেব, ক্ষ তা- ক্ষির 

কালশি, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5273 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5274 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষির কালশি, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহালসন, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5275 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাছান, ক্ষ তা- হাক্ষকি, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5276 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ িক্ষনর আোঃ ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5277 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আক্ষজজুর রহিান, 

ক্ষ তা- জনাব আেী, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5278 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ িক্ষরদ আহিদ, ক্ষ তা- 

ক্ষিয়া মহাছন, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5279 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5280 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মহাছন আেী, ক্ষ তা- 

ঐ, সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5281 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা- শহর 

মুে  ুক, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5282 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালশি, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5283 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

মগাোি মহালসন, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5284 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5285 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মহালসন আেী, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5286 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- 

জনাব আেী, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5287 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5288 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে িাবুদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5289 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবু শিা, ক্ষ তা- ওবাইদুর 

রহিান, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5290 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সািসুলদাহা, ক্ষ তা- সসয়দ 

িক্ষকর, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5291 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হারুন, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5292 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ছাোিত উেুাহ, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5293 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

অজে আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5294 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে হক, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5295 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  ইউনুছ, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5296 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5297 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ বাদশা, ক্ষ তা- আক্ষির 

আেী, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5298 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ উেুাহ, ক্ষ তা- 

িগবুে আহ: সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5299 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ছাোিত উেুাহ, 

ক্ষ তা- ঐ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5300 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আক্ষিন উেুাহ, 

ক্ষ তা- মিাোঃ কালশি, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5301 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাক্ষশি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

রক্ষশদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5302 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আইয়ুব, ক্ষ তা- 

মিালহাছন, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5303 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5304 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ মহালসন আেী, ক্ষ তা- 

নুরুে হক, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5305 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

হালশি, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5306 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ িক্ষরদ, ক্ষ তা- 

আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5307 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষিন মহালসন, ক্ষ তা- বাচা 

ক্ষিয়া, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5308 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ কক্ষবর, ক্ষ তা- ইয়াকুব 

আেী, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5309 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5310 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহালসন, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5311 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিা: মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা-

 আহিদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5312 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিারকান, ক্ষ তা- জািাে, 

সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5313 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মগাোি মহালসন, ক্ষ তা- 

আছু, সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5314 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

আহািদ, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5315 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা- আেী 

আ ি, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5316 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিৌ: মিা: হাছান, ক্ষ তা- 

ইউছুি, সাং- মেঙ্গুর ক্ষবে, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5317 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- 

মিাখলেছুর রহিান, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5318 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবদুে ছবুর, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5319 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

মগাোি মহালসন, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5320 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মহালসন আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5321 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্ষিন (বাি বা), সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5322 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

মিাখলেছুর, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5323 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িজে হক, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5324 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আহেদুে হক, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5325 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ শক্ষরি, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5326 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5327 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

হাক্ষিদুর রহিান, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5328 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষির হািজা, ক্ষ তা- আোঃ 

হক, সাং- মনায়াখােী  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5329 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আ: মিানাি িক্ষকর, ক্ষ তা- 

িাহাদু িক্ষকর, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.45 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5330 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ জাির, ক্ষ তা- আোঃ 

মিানাি, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.45 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5331 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে কাক্ষছি, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5332 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ইশা আহিদ, ক্ষ তা- মিানাি 

িক্ষকর, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5333 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাক্ষিদ, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5334 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ছালে আহিদ, ক্ষ তা- 

মগাোি মহালসন, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5335 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ িালেক, ক্ষ তা- কক্ষবর 

মহালসন, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5336 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে তক্ষজে আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5337 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবদুেুাহ, ক্ষ তা- 

িখলেছুর, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5338 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ হাসন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইউছুি, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5339 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শুক্কুর, ক্ষ তা- মুক্তার 

আহিদ, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5340 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রাক্ষশদা মবগি, স্বািী: 

মিানাি িক্ষকর, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5341 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রিবাহার, ক্ষ তা- আব্দুে 

কালদর, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5342 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মসােতান, ক্ষ তা- ক্ষসক্ষিক 

আহিদ, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5343 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ মহালছন, ক্ষ তা- ছক্ষব্বর 

আহিদ, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.16 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5344 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবদুে বালরক, ক্ষ তা- 

জািাত মহালসন, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5345 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবদুে রহিান, ক্ষ তা- 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5346 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রহিত উেুাহ, ক্ষ তা- 

হাছান, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5347 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ মহাছন, ক্ষ তা- 

আব্দুে জব্বার, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5348 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আহিদ মহালসন, ক্ষ তা- 

ক্ষিয়া জান, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.16 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5349 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাস্তাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মসানাি িক্ষকর, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5350 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষিয়া জান, ক্ষ তা- বাজা 

ক্ষিয়া, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5351 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িাষ্টার খক্ষের, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহালসন, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5352 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে হক, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5353 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

জাহাক্ষজর আহি, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.08 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5354 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে হক, ক্ষ তা- জাির 

আেী, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5355 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- আব্দুর 

রহিান, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5356 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবদুর রহিান, ক্ষ তা- 

আক্ষে ক্ষিয়া, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5357 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

তাজর ম্ল   ুক, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5358 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- আক্ষে 

মহালসন, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.16 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5359 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

কাক্ষদর মহালসন, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5360 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষশে মিাক্তার, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5361 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেতাজ, ক্ষ তা- সুেতান 

আহিদ, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5362 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষির হািজা, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মনজাি, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5363 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে এরশাদুর রহিান, ক্ষ তা- 

িতেব, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5364 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ কক্ষরি, ক্ষ তা- আব্দুে 

হক, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5365 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ইউনুছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- হাজী 

জক্ষহর আ: সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5366 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আইয়ুব, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5367 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাজী জক্ষহর আহ: ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5368 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কালশি আেী, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5369 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

মবচাক্ষিয়া, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5370 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িকবুে আহিদ, ক্ষ তা- 

মবচাক্ষিয়া, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5371 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5372 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তা- িক্তুে 

মহালসন, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5373 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে বশর, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5374 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হালিজ আবুে হাক্ষশি, ক্ষ তা-

 িক্তুে মহালসন, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5375 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ সতয়ব, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5376 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাহােদ উেুাহ, ক্ষ তা- 

ঐ, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5377 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জাির মহালসন, ক্ষ তা- 

িিজে আহিদ, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5378 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শািছুে হক, ক্ষ তা- মগাোি 

মহালসন, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5379 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ওসিান, ক্ষ তা- সসয়দ 

আহিদ, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5380 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- 

মবচাক্ষিয়া, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5381 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

মগাোি মহালসন, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5382 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষকর আহিদ, ক্ষ তা- মবচা 

আেী, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5383 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আহেদ, ক্ষ তা- মবচা আেী, 

সাং- রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5384 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ইসিাইে, ক্ষ তা- মোকিান 

হাক্ষকি, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5385 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মিাক্তার আহিদ, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5386 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- মৃত 

মহালসন আহ: সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5387 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ, ক্ষ তা- আব্দুে 

আক্ষজজ, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5388 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ আক্ষিন, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ, আহিদ, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5389 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাজী সসয়দ, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহালসন, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5390 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মসােতান, ক্ষ তা- জক্ষির 

উক্ষিন, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5391 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ আহিদ, মকাং, ক্ষ তা-

 মিা: খক্ষেে, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5392 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ইয়াক্ষছন, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5393 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5394 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

আক্তার মহালসন, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5395 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাক্ষিদ, ক্ষ তা- আক্তার 

মহালসন, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5396 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাস্তাক, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহালসন, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5397 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ বানু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আহােদ মহালসন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5398 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাসা: নুর নাহার, স্বািী: 

আক্ষির আেী, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5399 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আশরাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আবু 

সসয়দ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5400 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবদুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- আবু 

সসয়দ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5401 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ জাির ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাশারি আেী, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5402 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বানু ক্ষবক্ষব, স্বািী: িজে 

কক্ষরি, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5403 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5404 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে প্রলিসর ইসিাইে, ক্ষ তা- 

কাোক্ষিয়া (ক্ষিস্ত্রী) সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5405 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষদেদার মহালসন, ক্ষ তা- 

সসয়দ আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5406 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- রক্ষকস 

উক্ষিন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5407 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ জািাে, ক্ষ তা- বকসু 

উক্ষিন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5408 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাছান, ক্ষ তা- আোঃ 

আক্ষিন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5409 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ নুরুে হক, ক্ষ তা- 

আব্দুে আক্ষিন সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5410 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ আেী, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5411 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ কক্ষরি, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5412 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষরি সওদাগর, ক্ষ তা- 

খুইেু্ াক্ষিয়া, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5413 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িজে কক্ষরি, ক্ষ তা- িক্ষজদ 

আেী, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5414 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ সসয়দ, ক্ষ তা-ঠান্ডা 

ক্ষিয়া, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5415 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- 

খুইেু্ াক্ষিয়া, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5416 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

খুইেু্ াক্ষিয়া, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5417 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5418 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ শািসু, ক্ষ তা- ঐ, সাং-

 হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5419 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবদুর রহিান, ক্ষ তা- 

কালদর মহালসন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5420 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- 

উক্ষজর আেী, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.12 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5421 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেি, ক্ষ তা- নুর আহিদ, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5422 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িজে  কক্ষরি, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত (বাি বা), সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5423 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কািাে উক্ষিন,ক্ষ তা- 

মনজাি উক্ষিন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.11 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5424 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ইউনৃ  ুছ, ক্ষ তা- 

সসয়দ আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5425 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাছন, ক্ষ তা- হাজী 

নুর আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5426 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেিঙ্গীর, ক্ষ তা- নুরুে 

আক্ষিন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5427 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ তা- রক্ষিক 

উক্ষিন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5428 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাচন, ক্ষ তা- নুরু 

উক্ষিন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5429 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

নুরুক্ষিন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5430 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আিান আেী, ক্ষ তা- 

ঐ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5431 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ জাির মুে  ুক, ক্ষ তা-

 ঐ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5432 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ইক্ষিস, ক্ষ তা- শাহ 

আেি, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5433 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ধো বানু, স্বািী- শাহা 

আেি, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5434 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে নবী, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5435 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আইয়ুব, ক্ষ তা- নুর আহিদ, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5436 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিা}ুোঃ ম লেন আেী, ক্ষ তা-

 আেী আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5437 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জক্ষহরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

দুোে ক্ষিয়া, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5438 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ রক্ষহি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

শক্ষরি, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5439 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ বক্ষশর উক্ষিন, ক্ষ তা- 

কক্ষরি ক্ষিয়া, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.16 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5440 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ িকতুে মহালসন, 

ক্ষ তা- মগাোি মহালসন, সাং-

 হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5441 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5442 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িকবুে আহিদ, ক্ষ তা- 

আিাোতুন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5443 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা- মুক্তার 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.34 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5444 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ রাজ্জাক, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5445 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ তা- িক্ষরদ 

আহিদ (বাি বা) সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

4.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5446 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

দুো ক্ষিয়া, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5447 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহিদ, ক্ষ তা- খুেু্ া 

ক্ষিয়া, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5448 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ নুরুে হক, ক্ষ তা- 

আব্দুে আক্ষজজ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5449 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাসা: নুর জাহান, ক্ষ তা- 

আব্দুে আক্ষজজ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5450 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিনুয়া খাতুন, স্বািী- আোঃ 

হক, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5451 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- জক্ষহর 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5452 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রক্ষশদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5453 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, জক্ষবর 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.06 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5454 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ,  সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5455 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- 

মিািাজ্জে আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5456 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আইয়ুব, ক্ষ তা- সুেতান 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5457 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বুদুরুজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

শািসুে হক, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5458 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5459 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- িকবুে 

ইসোি, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5460 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাজালহর সওদাগর, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5461 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাসাোঃ মছালে ক্ষবক্ষব, স্বািী- 

নবী মহালসন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5462 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শািসু উক্ষিন, ক্ষ তা- আেী 

িাক্ষে, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5463 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আেী িাক্ষে, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5464 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5465 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5466 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কািাে খাক্ষেয়া, ক্ষ তা- 

মগাোি মহালসন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5467 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবু ছাোি, ক্ষ তা- জব্বার 

আেী, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5468 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষির আহিদ, ক্ষ তা- 

আব্দুর রহিান, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5469 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5470 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

আিাোতুন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5471 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আব্দুে হাক্ষিদ,ক্ষ তা- 

িক্ষকরব আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5472 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুেুাহ, ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5473 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সতয়ব, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.33 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5474 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5475 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5476 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মহালসন আেী, ক্ষ তা- সসয়দ 

কক্ষরি, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5477 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেি, ক্ষ তা- সসয়দ কক্ষরি, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.14 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5478 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সসয়দ আেি, ক্ষ তা- সসয়দ 

কক্ষরি, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5479 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জাির, ক্ষ তা- সসয়দ কক্ষরি, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5480 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জক্ষরনা খাতুন, ক্ষ তা- িীর 

আহািদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5481 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে আক্ষিন, ক্ষ তা- আবু 

সসয়দ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5482 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

শহর মুে  ুক, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5483 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

শহর মুে  ুক, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5484 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাসা: িাহামুদা, ক্ষ তা- 

ইসিাইে, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5485 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে কালশি, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5486 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

আশরাি মহালসন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.16 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5487 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ওির হাক্ষকি, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5488 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5489 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ, ক্ষ তা- আব্দুে 

খক্ষেে, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5490 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিলহর খাতুন, স্বািী- আবুে 

কালশি, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5491 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর ইসোি, ক্ষ তা- মুক্তার 

মহালসন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5492 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হারুন, ক্ষ তা- রক্ষহি আেী, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5493 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আকবর, ক্ষ তা- আব্দুস 

ছাত্তার, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5494 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষহি আেী, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন,  সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5495 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ছক্ষেি, ক্ষ তা- রিজান 

আেী, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5496 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ছাোি, ক্ষ তা- মৃত 

বদু উক্ষিন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5497 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মশখ আহােদ, ক্ষ তা- 

ইউছুর আেী, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5498 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5499 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হারুন, ক্ষ তা- বক্ষহর 

আেী, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5500 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ জক্ষেে, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5501 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  রিজান আেী,ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5502 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5503 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহািদ, ক্ষ তা- 

ইেুাহ আক্ষিন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5504 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষে আহািদ, ক্ষ তা- অক্ষে 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5505 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষে চাঁদ, ক্ষ তা- আক্ষে 

আহািদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5506 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শািসুে হক, ক্ষ তা- রক্ষকি 

উক্ষিন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5507 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- ওির 

হাক্ষকি, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5508 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শক্ষিকুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রহিান, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5509 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কাক্ষশি, ক্ষ তা- মহালসন 

আহা: সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5510 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মগাে বাহার, ক্ষ তা- মহালসন 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5511 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বানু ক্ষবক্ষব, ক্ষ তা- আব্দুে 

জব্বার (বাি বা), সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5512 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে োে মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5513 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বছর আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5514 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- উেুা 

ক্ষিয়া, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5515 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শািসু, ক্ষ তা- সসয়দুর 

রহিান, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5516 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

ক্ষসকান্দার, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5517 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আহিদ, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5518 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ জক্ষেে, ক্ষ তা- হাক্ষববুর 

রহিান, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5519 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাসা: িক্ষরয়ি খাতুন, 

স্বািী: হালিজ আহ: সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5520 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- 

খক্ষেলুর রহিান, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5521 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সুেতান, ক্ষ তা- রিজান 

আেী, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5522 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আকবার, ক্ষ তা- অক্ষছউর 

রহিান, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5523 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শহর বানু, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষছউর রহিান, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5524 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ছাোি, ক্ষ তা- নাক্ষজর 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5525 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাসা: আক্ষিনা, স্বািী: 

 ক্ষরতযক্তা খাতুন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5526 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5527 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জয়নাে আকতার, ক্ষ তা- 

অক্ষছউর রহিান, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5528 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- আবুে 

কাক্ষশি, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5529 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ছাোি (পুতুইয়া), ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5530 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে কাক্ষশি, ক্ষ তা- আোঃ 

খক্ষেে, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5531 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5532 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মুজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5533 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বাচা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-ঐ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5534 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে হক, ক্ষ তা- রহিান, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5535 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মুজাহার 

ক্ষিয়া, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5536 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ আক্ষিন, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5537 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর নবী, ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5538 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে গফুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5539 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দুে ইসোি, ক্ষ তা- 

তাজুে মুে  ুক, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5540 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

আব্দুর ছাোি, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5541 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাখলেছুর রহিান, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5542 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ইউনুছ, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5543 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহিদ, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5544 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নাক্ষছর আহােদ, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5545 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5546 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

আক্ষেি উক্ষিন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5547 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহিদ, আক্ষির মহালসন, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5548 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে খুরক্ষশদ আেি, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5549 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ছক্ষেি উেুাহ, ক্ষ তা- 

রিজান আেী, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5550 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মগাে বাহার, ক্ষ তা- কাক্ষশি 

আেী, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5551 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষশদ, ক্ষ তা- কাক্ষশি আেী, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5552 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মহালসন আহােদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহােদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5553 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাসা: সুক্ষিয়া খাতুন, 

স্বািী:  ক্ষরতযক্তা, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5554 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাছন, ক্ষ তা- মরৌশন আেী, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5555 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5556 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নূর 

আহিদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5557 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জািাে, ক্ষ তা- সসয়দ 

মহালসন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5558 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত সসয়দ 

মহালসন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5559 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা- আোঃ 

আক্ষিন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5560 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িীর কাক্ষশি, ক্ষ তা- আোঃ 

আক্ষিন, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5561 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ঠান্ডা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আশরাি 

আেী, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5562 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে কাক্ষশি, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5563 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাছন, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5564 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

আহিদ মহালসন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5565 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ ছাোি, ক্ষ তা- এরশাদ 

আেী, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5566 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5567 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ কাোি, ক্ষ তা- আব্দুে 

খক্ষেে, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5568 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ খক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত আোঃ 

শুক্কুর, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5569 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ মহালসন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5570 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ নাক্ষছি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5571 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ছাোি, ক্ষ তা- তাজে 

মুে  ুক, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5572 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ছালে আহিদ, ক্ষ তা- আব্দুর 

রক্ষশদ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5573 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাসা: আেিাছ খাতুন, 

স্বািী: আোঃ শুক্কুর, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5574 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ নূর, ক্ষ তা- আোঃ 

শুক্কুর, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5575 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- তাজে 

মুে  ুক, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5576 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর ইসোি, ক্ষ তা- আোঃ 

গফুর, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5577 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িনছুর িাক্ষে, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5578 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- 

িনছুর িাক্ষে, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5579 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহািদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5580 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ঐ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5581 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে মহালসন (রাজু), ক্ষ তা-

 মৃত কালদর মহালসন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5582 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5583 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5584 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আইয়ুব, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5585 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5586 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5587 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5588 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ মবচা আেী, ক্ষ তা- 

মতাকর আেী, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5589 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ জাির, ক্ষ তা- মবচা 

আেী, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5590 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

ঐ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5591 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- মিাোঃ 

নাক্ষজর আহ: সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5592 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ রহিান, ক্ষ তা- 

নাক্ষজর আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5593 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5594 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ মরাশন আেী, ক্ষ তা- 

োে মিাহােদ, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5595 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মছবর, ক্ষ তা- মরৌশন আেী, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5596 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মশখ আহািদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5597 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহািদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5598 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে, ক্ষ তা- সসয়দুর 

রহিান, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5599 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং- 

হাক্ষবরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5600 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ঐ, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5601 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

মগাোি ক্ষসকদার, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5602 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষিয়া মহালসন, ক্ষ তা- 

এয়াকুব আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5603 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ইসোি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মিাছন আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5604 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ িক্ষরদ আহােদ, 

ক্ষ তা- ইউনুছ আেী, সাং- 

ক্ষিঠা  াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5605 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাশারি আেী, ক্ষ তা- মৃত 

মতাকর আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5606 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- মৃত 

জব্বার, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5607 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ মিাক্তার মহা: ক্ষ তা- 

আবুে িজে, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5608 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাছন, ক্ষ তা- মিৌ: নুর 

আহািদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5609 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ রক্ষহি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5610 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বদর আেী, ক্ষ তা- মিাোঃ 

এশাদ আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5611 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে, ক্ষ তা- আব্দুে 

হাক্ষিদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5612 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জালগর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আহােদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5613 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

এশাদ আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5614 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সালহব ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

নছরত আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5615 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহািদ, ক্ষ তা- ঐ, সাং-

 ক্ষিঠা  াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5616 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বশর (বাি বা), ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে হাক্ষিদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5617 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5618 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মছিন খাতুন, স্বািী: মৃত 

আিান উেুাহ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5619 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ছক্ষব্বর, ক্ষ তা- আোঃ 

রহিান, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5620 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- হাজী 

মিাোঃ মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5621 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

কালু ক্ষিয়া, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5622 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আহিদ মহালসন, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5623 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউর রহিান, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5624 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5625 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সসয়দ আকবর, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- ক্ষিঠা  াক্ষনরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5626 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আশরাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5627 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ নক্ষছি ক্ষসকদার, সাং- 

ক্ষিঠা  াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5628 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5629 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মসানা বাবু, স্বািী: 

 ক্ষরতযাক্তা, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5630 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহ:, ক্ষ তা- সসয়দুর 

রহিান, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5631 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5632 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আহ: সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5633 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ িক্ষজদ, ক্ষ তা- এয়াকুব 

আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5634 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

মরৌশন আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5635 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে কাক্ষশি, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আহিদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5636 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে অক্ষে আহােদ, ক্ষ তা- হাজী 

মিাোঃ মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5637 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ জব্বার, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5638 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিলুয়া খাতুন, স্বািী: 

 ক্ষরতযাক্তা, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5639 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রুস্তি আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রহিান, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5640 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ইউসুি আেী, ক্ষ তা- মৃত 

মতাবার আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5641 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- হাজী 

শুক্কুর, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5642 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহােদ, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান,  সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5643 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে কাক্ষশি, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আহােদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5644 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িতেব, ক্ষ তা- জক্ষির আেী, 

সাং- ক্ষিঠা  াক্ষনরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5645 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5646 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5647 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ রহিান, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5648 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু, সাং- ক্ষিঠা  াক্ষনরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5649 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ রহিান, ক্ষ তা- ক্ষদে 

মিাহােদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5650 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ রহিান, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5651 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষশর আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী আোঃ শুক্কুর, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5652 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষির আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5653 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ ছাোি, ক্ষ তা- সসয়দুর 

রহিান, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5654 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেীমুক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ইিাি শক্ষি, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5655 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে খালয়র মহালসন, ক্ষ তা- 

মুক্তার মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5656 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

খুইেু্ া ক্ষিয়া, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5657 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

ক্ষসকান্দার আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5658 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষশর আহািদ, ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দুর রহিান, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5659 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কাক্ষশি, ক্ষ তা- মৃত ঐ, সাং- 

ক্ষিঠা  াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5660 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত হাজী 

শুক্কুর, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5661 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

িাজাে মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5662 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- 

কাক্ষশি আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5663 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহােদ, ক্ষ তা- 

আিীর মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5664 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে তক্ষজে আহােদ, ক্ষ তা- নুর 

আহােদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5665 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িীর আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ মছাবাহান, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5666 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সসয়দ আহািদ, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5667 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রুহুে আক্ষিন, ক্ষ তা- নুর 

মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5668 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- মরৌশন 

আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5669 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কাো বানু, স্বািী: হাজী 

সুেতান আহ: সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5670 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষসকদার আেী, ক্ষ তা- 

আব্দুেুাহ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5671 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাক্তার আহােদ, সাং- 

ক্ষিঠা  াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5672 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মহাছন আহােদ, ক্ষ তা- 

আোঃ জব্বার, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5673 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আোঃ রহিান, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5674 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িজে আহােদ,ক্ষ তা- 

খুইেু্ া ক্ষিয়া, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5675 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ আহােদ, ক্ষ তা- 

আক্ষেমুক্ষিন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5676 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাক্ষিদা খাতুন, স্বািী: মিাোঃ 

ছক্ষেি, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5677 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাক্ষসি, ক্ষ তা- মৃত আোঃ 

জক্ষেে, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5678 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মগাে বাহার, স্বািী: মৃত 

আবুে মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5679 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5680 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মহালসন আহােদ, ক্ষ তা- 

িলত্তাে মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5681 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  নুর আহােদ, ক্ষ তা- মিৌ: 

ইিাি শক্ষরি, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5682 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িলজাে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহােদ, সাং- 

ক্ষিঠা  াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5683 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আহােদ, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5684 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- সসয়দ 

আহােদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5685 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাজী নুরুে হক, ক্ষ তা- হাজী 

আউয়াে, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5686 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মসােতান মিাস্তাবী, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5687 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কাক্ষদর মহালসন, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5688 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাছন আেী, ক্ষ তা- কাক্ষশি 

আেী, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5689 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ইিাি মহালসন, ক্ষ তা- 

আিান আেী সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5690 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.83 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5691 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ শক্ষরি, ক্ষ তা- আেী 

িদন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5692 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কাক্ষশি, ক্ষ তা- আোঃ জব্বার, 

সাং- ক্ষিঠা  াক্ষনরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5693 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহােদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5694 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাহােদুেুাহ,ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিয়া, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5695 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আলনায়ার, ক্ষ তা- মিাোঃ 

সতয়ব, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5696 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে জব্বর, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5697 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে সওদাগর, সাং- 

চন্দ্রর ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5698 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেি, ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

সওদাগর, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5699 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ সসয়দ আেী, ক্ষ তা- 

ঐ, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5700 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জনাব আেী, ক্ষ তা- আক্ষে 

আহািদ, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5701 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

আহােদ, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5702 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আহািদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5703 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ তক্ষজে আহিদ, ক্ষ তা-

 ঐ, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5704 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  নক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা- 

সসয়দ আকবার, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5705 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ খালেক, ক্ষ তা- আক্ষে 

মহালসন, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5706 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ছক্ষব্বর আহেদ, ক্ষ তা- 

খুেু্ া ক্ষিয়া, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5707 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- আক্ষে 

মহালসন, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5708 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ িাবুদ, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

চন্দ্রর ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5709 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ িালেক, ক্ষ তা- আক্ষে 

মহালসন, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5710 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে হক, ক্ষ তা- আবু 

আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5711 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কাো বানু, ক্ষ তা- আক্ষে 

মহালসন, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5712 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা- আব্দু 

ছক্ষব, সাং- হাক্ষতয়ার মঘানা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5713 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5714 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ছক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

কুেুা ক্ষিয়া, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5715 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ওির ক্ষিয়া, ক্ষ তা- হাছন 

আেী, সাং- হাক্ষতয়ার মঘানা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5716 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আহেদ, ক্ষ তা- ঐ, 

সাং- হাক্ষতয়ার মঘানা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5717 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শািসু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5718 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ িাহাদু, ক্ষ তা- আেী 

িদন, সাং- হাক্ষতয়ার মঘানা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5719 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহিদ, ক্ষ তা- সসয়দ 

আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5720 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে অক্ষে আহিদ, ক্ষ তা- 

কালশি আেী, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5721 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষে আহিদ, ক্ষ তা- 

কালশি আেী, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5722 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহলিদ, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহলিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5723 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহলিদ, ক্ষ তা- 

নাক্ষজর মহালসন, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5724 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- িজে 

আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5725 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ কালশি, ক্ষ তা- আক্ষে 

িদন, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5726 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে তাজে মুে  ুক, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5727 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইসহাক, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5728 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে কালশি, ক্ষ তা- মিৌ: 

মিাহােদ, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5729 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িদন আেী, ক্ষ তা- কালশি 

আেী, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5730 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুস ছাোি, ক্ষ তা- আহদ 

আেী, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5731 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে হক, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

চন্দ্রর ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5732 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা- সসয়দ 

আকবর, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5733 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আব্দুে 

িাক্ষেক, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5734 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কাোি, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5735 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5736 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সসদয় আেী, ক্ষ তা- হাছন 

আেী, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5737 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ িক্ষরদ, ক্ষ তা- দুর 

আহিদ, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5738 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- নুর 

বশর,. সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5739 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5740 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাছন আেী, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5741 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জুলবর, ক্ষ তা- আব্দুস 

মছাবহান,

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5742 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ওসিান, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুস মছাবহান, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5743 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দু সাোি, ক্ষ তা- আোঃ 

কক্ষরি, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5744 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- 

আতত ু্অেী, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5745 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুরুে হক, ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5746 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা- 

মহালসন আেী, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5747 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5748 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ছাোি, ক্ষ তা- িজে 

আহিদ, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5749 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাক্ষকি, ক্ষ তা- আবু 

কক্ষরি, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5750 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষছক্ষিক হাজী, ক্ষ তা- িদন 

আেী, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5751 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আহিদ, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5752 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ ছক্ষেি, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, সাং- চন্দ্রর ক্ষকেুা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5753 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং- চন্দ্রর 

ক্ষকেুা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5754 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হালিজ জাক্ষহদ, ক্ষ তা- 

িকবুে আহেদ, সাং-

করাক্ষচ  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5755 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর ইসোি, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং-করাক্ষচ  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5756 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আহরাজ, ক্ষ তা- 

মসানােী, সাং-করাক্ষচ  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5757 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আবুে বশর, ক্ষ তা- আক্ষির 

আেী, সাং-করাক্ষচ  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5758 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

আব্দুে কক্ষরি, সাং-করাক্ষচ 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5759 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িজে আহলিদ, ক্ষ তা- 

সুেতান আহলিদ, সাং-

করাক্ষচ  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5760 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

িকবুে আহােদ, সাং-

করাক্ষচ  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5761 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

আব্দুর রহিান, সাং-করাক্ষচ 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5762 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- 

আব্দুর রহিান, সাং-করাক্ষচ 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5763 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহািদ, ক্ষ তা- 

মসানা ক্ষিয়া, সাং-করাক্ষচ 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5764 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহালসন, সাং-করাক্ষচ  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5765 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ধনু ক্ষবক্ষব, ক্ষ তা- মগাোি 

বাক্ষর, সাং- হাক্ষতয়ার মঘানা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5766 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ওসিান, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহালসন, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5767 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ োে মিাহােদ, ক্ষ তা-

 মগাোি বারী, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5768 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে তক্ষজে আহিদ, ক্ষ তা- 

এবাদুেুাহ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

1.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5769 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষে আহিদ, ক্ষ তা- 

কালদর মহালসন, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5770 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আক্ষে আহিদ, ক্ষ তা- িজে 

আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5771 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- নুর 

আক্ষে, সাং- হাক্ষতয়ার মঘানা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5772 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মবগি জাহান, ক্ষ তা- আক্ষে 

আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5773 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদা খাতুন, স্বািী: 

সুেতান আহিদ, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5774 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জাির আহিদ, ক্ষ তা- নুর 

মিাহােদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5775 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িাহমুদা খাতুন, স্বািী: 

সুেতান আহিদ, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5776 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5777 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.06 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5778 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আোঃ গফুর, ক্ষ তা- সুেতান 

আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5779 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িজে আহিদ, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5780 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- অক্ষে 

আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5781 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মসানােী, ক্ষ তা- আোঃ 

কক্ষরি, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5782 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মিাোঃ আইয়ুব, ক্ষ তা- 

মসানােী, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5783 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- 

িাহফুজ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5784 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

িকবুে মহালসন, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.25 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5785 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- আক্ষে 

আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5786 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রাজা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ক্ষসকান্দার, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5787 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে বক্ষশর আহিদ, আক্ষিন 

আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5788 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- অক্ষে 

আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5789 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুেুাহ, ক্ষ তা- আবু 

আহিদ, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5790 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে রক্ষহিা খাতুন, ক্ষ তা- আোঃ 

কালদর, সাং- হাক্ষতয়ার 

মঘানা, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5791 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িিতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মগাোি বারী, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5792 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে হালিজ আহিদ, ক্ষ তা- 

আব্দুর রহিান, সাং- 

হাক্ষতয়ার মঘানা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5793 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে িক্ষরদ আহিদ, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজিাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5794 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে মসানা বানু, ক্ষ তা- িিতাজ, 

সাং- ক্ষ ক্ষরজিাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5795 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আমু আেী, ক্ষ তা- সসয়দ 

আেি, সাং- ক্ষ ক্ষরজিাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5796 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাছন, ক্ষ তা- রওশন 

আেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজিাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5797 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মদে মিাহােদ, ক্ষ তা- 

রওশন আেী, সাং- 

ক্ষ ক্ষরজিাঙ্গা, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5798 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে গুরু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেী, সাং- ক্ষ ক্ষরজিাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5799 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

আইয়ুব, সাং- ক্ষ ক্ষরজিাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5800 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ  জক্ষেে, ক্ষ তা- মিাোঃ 

হাছন, সাং- ক্ষ ক্ষরজিাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5801 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর আহিদ, ক্ষ তা- জব্বর 

মুে  ুক, সাং- ক্ষ ক্ষরজিাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5802 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে নুর নবী, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- ক্ষ ক্ষরজিাঙ্গা, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5803 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

িয়সাে আহিদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5804 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে সির ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5805 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে আেী আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসক্ষিক আহিদ, সাং- 

মনায়াখােী  াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.14 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5806 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ আইয়ুব, ক্ষ তা- ছক্ষব্বর 

িক্ষকর, সাং- মনায়াখােী 

 াড়া, মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5807 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শহর মুে  ুক, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5808 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ ক্ষসক্ষিক, ক্ষ তা- শহর 

মুে  ুক, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5809 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর মহালসন, সাং- 

হাক্ষববছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5810 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মহাছন আেী, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ শক্ষি, সাং- 

রাজারছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

1.37 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5811 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাোঃ হাসান, ক্ষ তা- সসয়দ 

আহিদ, সাং- রাজারছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

1.22 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5812 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে  মিাহােদ, ক্ষ তা- িকবুে 

সওদাগর, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনরছড়া

0.03 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5813 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে শািসুে আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, সাং- করাক্ষচ  াড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

2.05 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5814 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ইসিাইে, ক্ষ তা- কাোক্ষিয়া 

ক্ষিক্ষস্ত্র, সাং- হাক্ষবরছড়া, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

3.13 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী

5815 কক্সবাজার মেকনাি ক্ষশেখােী রাজারছড়া ক্ষবে ক্ষসকান্দার আেী, ক্ষ তা- মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং- ক্ষিঠা 

 াক্ষনর ছড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

4.82 ক্ষরজাি ব মেকনাি 5 2 ঘরবাড়ী উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

মহায়াইকযং মরঞ্জ

5816 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষনর আহিদ, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5817 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ওির আেী, ক্ষ ং: জক্ষসি 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5818 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর আেি, ক্ষ ং: ক্ষসক্ষিক 

আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5819 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আেী আকবর, ক্ষ ং: 

সছয়দ আকবর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5820 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে মহালসন, ক্ষ ং: নুরু 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5821 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

বদলরাজ মদাহা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5822 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুল্লাহ, ক্ষ ং: নুরুে 

আেি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5823 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জাির, ক্ষ ং: িকবুে 

আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5824 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদুে হক, ক্ষ ং: 

ক্ষসকান্দর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5825 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে সছয়দ, ক্ষ ং: 

নক্ষজর মহলসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5826 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদ শাহ, ক্ষ ং: 

িাহমুদ আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5827 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে েক্ষতি, ক্ষ ং: মৃ. 

িজে আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5828 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জয়নাে, ক্ষ ং: মহালসন 

আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5829 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদুে হক, ক্ষ ং: 

িজে হক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5830 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ িাহবুব, ক্ষ ং: সািসু 0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5831 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জাির, ক্ষ ং: সািসু 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5832 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আক্ষির মহালসন, ক্ষ ং: 

সািসু

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5833 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মনজাি, ক্ষ ং: আব্দু 

রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5834 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

আক্ষিন উল্লাহ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5835 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মদলোয়ার, ক্ষ ং: নুর 

ইসোি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5836 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে কক্ষবর, ক্ষ ং: নুর 

ইসোি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5837 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আলনায়ার, ক্ষ ং: নুর 

ইসোি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5838 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িনু, ক্ষ ং: নুর ইসোি 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5839 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: িনু 0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5840 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ইউনুস, ক্ষ ং: কক্ষরি 

উল্লাহ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5841 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে কালদও, ক্ষ ং: 

আেী মহালসন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5842 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ ং: 

আেী মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5843 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাস্তাক্ষিজ, ক্ষ ং:আেী 

মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5844 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

অক্ষছর রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5845 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষজদ, ক্ষ ং:আব্দু রহিান 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5846 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সািসু, ক্ষ ং: নক্ষজর 

আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5847 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাস্তাক, ক্ষ ং: িাহমুদ 

শরীি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5848 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে িনছুর, ক্ষ ং: 

িাহমুদ শরীি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5849 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে িনজুর, ক্ষ ং: 

িাহমুদ শরীি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5850 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদ আহসান, ক্ষ ং: 

ইিাি শরীি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5851 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জির আেি, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5852 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সািসু, ক্ষ ং:ক্ষছক্ষিক 

আহিদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5853 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষরদ, ক্ষ ং: ক্ষছক্ষিক 

আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5854 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

নুরুে আেি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5855 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সছয়দুে ইসোি, ক্ষ ং: 

শািসু

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5856 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর ইসোি, ক্ষ ং: শািসু 0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5857 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ ং: সািসু 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5858 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: জাির 

আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5859 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5860 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5861 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  হাছন আেী, ক্ষ ং: আছর 

রহিান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5862 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদ আেী, ক্ষ ং: 

আছর রহিান

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5863 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   রালসে, ক্ষ ং: সািসু 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5864 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  খালেক, ক্ষ ং: সািসু 0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5865 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জালকর, ক্ষ ং: সািসু 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5866 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদুল্লাহ, ক্ষ ং: 

কক্ষরমুল্লাহ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5867 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জুহুর আহিদ,  ং: 

এজাহার ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5868 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ ং: এন্দা 

ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5869 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কালু ড্রাইিার, ক্ষ ং: 

আলনায়ার ইসোি

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5870 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে  আেি, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5871 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5872 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মগাোি কক্ষবর, ক্ষ ং 

সছয়দ নুর

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5873 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদ সাোি, ক্ষ ং: 

সছয়দ নুর

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5874 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবু সািা, ক্ষ ং: বছরত 

আেী

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5875 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ ং: 

আব্বাস ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5876 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কক্ষরি, ক্ষ ং: নুরুে আেি 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5877 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   ইউনুছ, ক্ষ ং: নুরুে অেি 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5878 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে িাহমুদ, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5879 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে আেী, ক্ষ ং: 

আব্দুস সাোি

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5880 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: আব্দু 

সাোি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5881 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শক্ষি আেি, ক্ষ ং: 

কক্ষরমুল্লাহ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5882 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শাহা আেি, ক্ষ ং: 

িততুে মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5883 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ইিান শাহ, ক্ষ ং: আবু 

ক্ষসক্ষিক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5884 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে কালদও, ক্ষ ং: 

আব্দুস সাোি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5885 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষরদ, ক্ষ ং: সসয়দ নুর 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5886 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী    ু রনবী, ক্ষ ং: সছয়দ নুর 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5887 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে কালশি, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহালসন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5888 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদ মহালসন, ক্ষ ং: 

নুর আেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5889 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আক্ষিন, ক্ষ ং: সািসু 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5890 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর ইসোি, ক্ষ ং: সছয়দ 

নুর

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5891 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: কালু 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5892 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আলনায়ার, ক্ষ ং: আবু 

সািা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5893 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদ আেী, ক্ষ ং: 

হাক্ষনিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5894 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জাির ইসোি, ক্ষ ং: 

হাক্ষনিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5895 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সছয়দ মহালসন, ক্ষ ং: 

হাক্ষনিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5896 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নালদর, ক্ষ ং: হাক্ষকি 

আেী

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5897 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নজরুে মহালসন, ক্ষ ং: 

এশা িাহমুদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5898 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবু তালেব, ক্ষ ং: এশা 

িাহমুদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5899 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সিসু আেি, ক্ষ ং: এশা 

িাহমুদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5900 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শক্ষিউল্লাহ, ক্ষ ং: নক্ষজর 

মহালসন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5901 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে কাোি, ক্ষ ং: আবু 

তালেব

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5902 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষনর আহিদ, ক্ষ ং: 

মিাহােদ কালু

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5903 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদুল্লাহ, ক্ষ ং: 

মিাহােদ কালু

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5904 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আহমুদ উল্লাহ, ক্ষ ং: 

মিাহােদ কালু

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5905 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

আব্বাস ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5906 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  বাহাদুর, ক্ষ ং: রাহাদ 

শক্ষরি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5907 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জক্ষহর, ক্ষ ং: রাহাদ শক্ষরি 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5908 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষরদ আহিদ, ক্ষ ং: 

খক্ষেে আহিদ

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5909 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

আক্ষজর মহালসন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5910 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আলনায়ার, ক্ষ ং: আবুে 

মহাসন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5911 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আহমুদুল্লাহ,  ক্ষ ং: 

এশাদুল্লাহ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5912 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ ং: আবুে 

কালশি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5913 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে মহলসন, ক্ষ ং: 

আবুে কালশি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5914 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মদলোয়ার, ক্ষ ং: আবুে 

কাোি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5915 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  বক্ষদ আেি, ক্ষ ং: আব্দু 

শুক্কুর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5916 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নক্ষজর মহালসন, ক্ষ ং: 

আবুে মহলসন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5917 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রাহািাতুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আবুে হক

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5918 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহামুদুল্লাহ, ক্ষ ং: ওির 

মসােতান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5919 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   খাইরুে বশর, ক্ষ ং: 

আক্ষদে হক

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5920 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আক্কাস, ক্ষ ং: িাহমুদুল্লাহ 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5921 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

খক্ষেে আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5922 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জুহুরা খাতুন, ক্ষ ং: 

আব্দুে হক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5923 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আক্ষির মহালসন, ক্ষ ং: 

হক্ষনিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5924 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে েক্ষতি, ক্ষ ং: 

আক্ষির মিাহাম্ম্দ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5925 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

খক্ষেে আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5926 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাহােদ হারুন, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5927 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদুে, ক্ষ ং: গুরা ক্ষিয়া 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5928 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মহালসন আেী, ক্ষ ং: গুরা 

ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5929 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  হাসান িাহমুদ, ক্ষ ং: গুরা 

ক্ষিয়া

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5930 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে িনছুর, ক্ষ ং: গুরা 

ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5931 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে বশর, ক্ষ ং: গুরা 

ক্ষিয়া

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5932 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সছয়দ নুর, ক্ষ ং: িনলছদ 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5933 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সছয়দ কালশি, ক্ষ ং: 

িনলছদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5934 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে কালশি, ক্ষ ং: 

িনলছদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5935 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ হালশি ক্ষ ং: 

িনলছদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5936 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবু বকর, ক্ষ ং: জাির 

আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5937 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবু ছালেক, ক্ষ ং: 

জাির আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5938 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে হক, ক্ষ ং: ইসহাক 

আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5939 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   আবুে হক, ক্ষ ং: 

ইসহাক আহিদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5940 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  হাছন আেী, ক্ষ ং: শংকর 

আহিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5941 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সছয়দ আকবর, ক্ষ ং: 

আবুে হালসি

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5942 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শালয়র উল্লাহ, ক্ষ ং: 

আবুে হালসি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5943 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিলহর আেী, ক্ষ ং: 

আবুে হালসি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5944 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িনছুর আেী, ক্ষ ং: 

আবুে হালসি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5945 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদ আেী, ক্ষ ং: 

আবুে হালসি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5946 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   সছয়দ আেি, ক্ষ ং: নু 

রনবী

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5947 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   ক্ষে ক্ষিয়া, ক্ষ ং: জাির 

মহালসন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5948 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সািাি মহালসন, ক্ষ ং: 

নুরুে কক্ষবর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5949 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ ং: 

আবুে মহালসন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5950 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আেী জহুর, ক্ষ ং: 

বরকত আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5951 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ ং: 

মিাহলছন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5952 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে হক, ক্ষ ং: গুরা ক্ষিয়া 0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5953 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ ং: 

খক্ষেে ক্ষিয়া

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5954 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ ং: 

খক্ষেে ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5955 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর আেী, ক্ষ ং: সালদক 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5956 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  এনামুে হক, ক্ষ ং: সালদক 0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5957 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদুে হক, ক্ষ ং: 

সালদক

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5958 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ ং: 

আহিদ মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5959 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আহিদ কালু, ক্ষ ং: 

আকছার আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5960 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে বশর, ক্ষ ং: নুরুে 

বশর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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5961 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মতািাজ্জে মহালসন ক্ষ ং: 

আশরাফুন

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5962 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ইসহাক আহিদ, ক্ষ ং: 

শক্ষহদুর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5963 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আরিান, ক্ষ ং: নাক্ষছর 0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5964 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে মহলসন, ক্ষ ং: 

সছয়দ আেী

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5965 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদুল্লাহ, ক্ষ ং: আবুে 

কালশি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫০১, ৫০৩,৫০৪ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5966 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আক্ষির উল্লাহ, ক্ষ ং: 

আবুে কালশি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫০১, ৫০৩,৫০৪ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5967 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সছয়দ উল্লাহ, ক্ষ ং: আবুে 

কালশি

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫০১, ৫০৩,৫০৪ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5968 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবায়দুল্লাহ, ক্ষ ং: আবুে 

কালশি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫০১, ৫০৩,৫০৪ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5969 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষনরুল্লাহ, ক্ষ ং: আবুে 

কালশি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫০১, ৫০৩,৫০৪ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5970 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মোকিান হাক্ষকি, ক্ষ ং: 

মিাজাফ্ির আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫০১, ৫০৩,৫০৪ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5971 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মবোে, ক্ষ ং: মিাজাফ্ির 

আেী

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫০১, ৫০৩,৫০৪ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5972 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষিজুে আেি, ক্ষ ং: 

মিাজাফ্ির আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫০১, ৫০৩,৫০৪ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5973 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মুছা, ক্ষ ং: মিাজাফ্ির 

আেী

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫০১, ৫০৩,৫০৪ ২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5974 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শক্ষিউল্লাহ, ক্ষ ং: 

মিাজাফ্ির আেী

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5975 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ ং: 

জক্ষহর

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5976 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ ং: বক্ষশর 0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, 

৫০১,৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5977 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   কালু মহালসন, ক্ষ ং: োলু 

ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5978 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে বশর, ক্ষ ং: 

আব্দুল্লাহ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5979 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ ং: 

আব্দুল্লাহ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5980 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে িনছুর, ক্ষ ং: 

আব্দুল্লাহ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5981 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িজু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: বাচা 

ক্ষিয়া

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5982 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  উেত আেী,ক্ষ ং: 

আেতাছ ক্ষিয়া

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5983 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে মহালসন, ক্ষ ং: 

জক্ষহর মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5984 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আয়ুব আেী, ক্ষ ং: শহর 

আেী

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5985 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

শহর আেী

0.27 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5986 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষনর আহিদ, ক্ষ ং: 

এখোছুর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5987 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  গফুর আেী,ক্ষ ং: বাচা 

ক্ষিয়া

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5988 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদ আেী, ক্ষ ং: 

আেতাজ ক্ষিয়া

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5989 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   জাির আেী, ক্ষ ং: 

আেতাজ ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5990 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ ং: বাচা 

ক্ষিয়া

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5991 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5992 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   নাজু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: নুর 

হালসি

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5993 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আেিগীর, ক্ষ ং: নুর 

হালসি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5994 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আেিগীর,ক্ষ ং: নুর 

হালসি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5995 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   জব্বার, ক্ষ ং: সছয়দ 

মহালসন

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5996 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ ং: 

ছালেহ আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5997 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কক্ষবর আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে কুদ্দুস

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

5998 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ছাোিত উল্লাহ, ক্ষ ং: 

এজাহার ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

5999 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দু রহিান

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6000 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

আলবদ আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6001 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মহাছন আহিদ, ক্ষ ং: 

আলবদ আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6002 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রক্ষহিা খাতুন, ক্ষ ং: 

আলবদ আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6003 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আেী িদন, ক্ষ ং: আলবদ 

আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6004 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে হক, ক্ষ ং: রক্ষশদ 0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6005 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  এনামুে হক, ক্ষ ং: রক্ষশদ 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6006 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সছয়দ আেী, ক্ষ ং: মিাোঃ 

কালু

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6007 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে নবী, ক্ষ ং: 

মিাহােদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6008 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ নুরু, ক্ষ ং: ইয়াকুব 

আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6009 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শক্ষরি মিাহােদ, ক্ষ ং: 

ইয়াকুব আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6010 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ আক্কাস, ক্ষ ং: 

ইয়াকুব আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6011 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ শক্ষরি, ক্ষ ং: 

ইয়াকুব আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6012 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ িক্ষিজ, ক্ষ ং: 

ইয়াকুব আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6013 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ কাোি, ক্ষ ং: মিাোঃ 

িক্ষিজ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6014 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষিয়া ক্ষছক্ষিক,ক্ষ ং: মিাোঃ 

িক্ষিজ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6015 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষতউর রহিান,ক্ষ ং: 

শাক্ষকর আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6016 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রাহিত উল্লাহ ,ক্ষ ং: 

িক্ষতউর রহিান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6017 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ছালেহা মবগি, ক্ষ ং: 

িক্ষতউর রহিান

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6018 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

এখোছ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6019 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: শ্রীন্ত 

ক্ষশর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6020 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

ছাোিত উল্লাহ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6021 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ ং: এখোছ 0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6022 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ আেী, ক্ষ ং: আব্দু 

সাোি

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6023 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আেিগীর, ক্ষ ং: মিাস্তাক 

আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6024 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবু তালহর, ক্ষ ং: জাির 

আেি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6025 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  খাইরুে বশর, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6026 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জয়নাে আলবদীন, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6027 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবু কাোি, ক্ষ ং: নুরুে 

ইসোি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6028 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আেী আজি, ক্ষ ং: 

মিাস্তাক আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6029 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাসুদ রানা ক্ষ ং: 

মিাস্তাক আহিদ

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6030 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রহিত উল্লাহ, ক্ষ ং: 

মিাস্তাক আহিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6031 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

মিাহােদ

0.27 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6032 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ছক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ ং: মেডু 0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6033 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সছয়দ মহালসন, ক্ষ ং: মেডু 0.29 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6034 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষসি

0.31 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6035 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে রক্ষশদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষসি

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6036 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে জব্বার, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষসি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6037 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ হারুন, ক্ষ ং: নুরুে 

ইসোি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6038 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6039 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে আেি, ক্ষ ং: মবাচা 0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6040 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  এবাদুল্লাহ, ক্ষ ং: মবাচা 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6041 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কালু

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6042 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

আক্ষবদ উল্লাহ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6043 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ বক্কও, ক্ষ ং: আক্ষবদ 

উল্লাহ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6044 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আক্ষজজুে হক, ক্ষ ং: 

আক্ষবদ উল্লাহ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6045 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মছনুয়ারা মবগি, ক্ষ ং: 

আক্ষবদ উল্লাহ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6046 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ইউনুস, ক্ষ ং: আক্ষবদ 

উল্লাহ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6047 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে ওির, ক্ষ ং: 

মসােতান

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6048 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ছালবর আহিদ, ক্ষ ং: 

ইসোি ক্ষিয়া

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6049 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জালকর আহিদ,ক্ষ ং: 

ইসোি ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6050 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: ইসোি 

ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6051 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শাহ জািাে, ক্ষ ং: 

এয়াকুব আেী

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6052 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শািশুে আেি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কালু

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6053 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে আেি, ক্ষ ং: মিাোঃ 

কালু

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6054 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কাো পুতু, ক্ষ ং: আেী 

আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6055 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে িালেক,  ক্ষ ং: 

এখোছ

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6056 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে িাবুদ, ক্ষ ং: 

এখোছ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6057 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জাির, ক্ষ ং: নক্ষজর 

আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6058 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সুেতান, ক্ষ ং: নক্ষজর 

আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6059 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ইছােদ, ক্ষ ং: সােিান 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6060 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সািসুে আেি, ক্ষ ং: 

ইছােদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6061 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  বক্ষদউে আেি, ক্ষ ং: 

ইছােদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6062 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ইসোি ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

ইছােদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6063 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কাক্ষসি, ক্ষ ং: বুলজালোক 

ক্ষিয়া

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6064 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জালকর আহিদ, ক্ষ ং: 

বুলজালোক ক্ষিয়া

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6065 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শািশুে আেি, ক্ষ ং: 

বুলজালোক ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6066 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শাি উক্ষিন, ক্ষ ং: রক্ষশদ 

আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6067 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জাক্ষকর আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে কক্ষরি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6068 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ বক্ষশর, ক্ষ ং: আব্দুে 

কক্ষরি

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6069 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নজু, ক্ষ ং: সছয়দুে রহিান 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6070 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

সছয়দুে রহিান

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6071 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ রক্ষহি, ক্ষ ং: 

সছয়দুে রহিান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6072 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ িক্ষরদ, ক্ষ ং: 

সছয়দুে রহিান

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6073 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ শিশুে, ক্ষ ং: 

সছয়দুে রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6074 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ আব্দুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহাছন

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6075 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রক্ষবউল্লাহ, ক্ষ ং: আক্ষির 

মহাছন

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6076 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আশরাি আেী, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6077 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ছালেহ আহিদ, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কালু

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6078 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কক্ষবর আহিদ , ং: 

মিাোঃ কালু

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6079 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ হাছান, ক্ষ ং: 

আহিদ উল্লাহ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6080 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ হাক্ষছি, ক্ষ ং: 

আক্ষজি উল্লাহ

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6081 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাজালেে হক, ক্ষ ং: 

মিাোঃ হাক্ষসি

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6082 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ কািাে, ক্ষ ং: িগুে 

আহিদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6083 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সছয়দ আেি, ক্ষ ং: িগুে 

আহিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6084 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  বাচা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: িগুে 

আহিদ

0.27 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6085 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুল্লাহ, ক্ষ ং: এজাহার 

ক্ষিয়া

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6086 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষিলরাজ আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দুল্ল ুাহ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6087 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ িাছন, ক্ষ ং: মিাোঃ 

হাক্ষছি

0.27 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6088 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ আলবদ, ক্ষ ং: 

আব্দুল্লাহ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6089 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ ং: 

এখোছ ক্ষিয়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6090 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ আক্ষজজ, ক্ষ ং: 

আব্দুল্লাহ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6091 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

ওয়র ক্ষিয়া

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6092 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শক্ষরি মিাহােদ, ক্ষ ং: 

উয়র ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6093 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে হালসি

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6094 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কক্ষবর আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে হালসি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6095 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জক্ষহর আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে হালসি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6096 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর আহিদ, ক্ষ ং: আব্দুে 

হালসি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6097 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কালু পুতু, ক্ষ ং: আব্দুে 

হালসি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6098 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ছক্ষব্বর আহিদ,ক্ষ ং: 

আব্দুে হালসি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6099 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুর রক্ষশদ,ক্ষ ং: 

আব্দুে হালসি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6100 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.27 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6101 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6102 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুল্লাহ, ক্ষ ং: আব্দুে 

িক্ষজদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6103 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ নুরু, ক্ষ ং: রুশন 

আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6104 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ ং: 

আক্ষজি আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6105 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ তয়ি, ক্ষ ং: 

আক্ষজজ রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6106 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ জক্ষেে

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6107 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষরদুয়ান, ক্ষ ং: মিাোঃ 

জক্ষেে

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6108 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ কাে,ক্ষ ং: রক্ষশদ 

আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6109 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর মহাছন, ক্ষ ং: রক্ষশদ 

আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6110 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ দক্ষেে, ক্ষ ং: ওির 

মসােতান

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6111 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ খক্ষেে, ক্ষ ং: ওির 

মসােতান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6112 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শািসু, ক্ষ ং: মিাোঃ মহাছন 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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6113 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে আেি, ক্ষ ং: 

িক্ষতউর রহিান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6114 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মজার আহিদ, ক্ষ ং: 

এবাদুল্লাহ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6115 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আিানত উল্লাহ, ক্ষ ং: 

বক্ষশর আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6116 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ ং: মিাোঃ 

কক্ষরি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6117 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ ং: গুরা 

ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6118 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষজন্নাত আরা, ক্ষ ং: কালু 

আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6119 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  তালহর ক্ষিয়া, ক্ষ ং: গুনু 

ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6120 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শক্ষিউে আেি, ক্ষ ং: 

ছাোিত উল্লাহ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6121 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রাহািত উল্লাহ, ক্ষ ং: 

ছাোিত উল্লাহ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6122 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ রালশে, ক্ষ ং: নজু 

ক্ষিয়া

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6123 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

িজে কক্ষরি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6124 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  গুনু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: আেী 

আহিদ

0.27 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6125 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আলবদ ক্ষিয়া, ক্ষ ং: আেী 

আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6126 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িছন আেী, ক্ষ ং: নুরুে 

ইসোি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6127 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রশন আেী, ক্ষ ং: নুরুে 

ইসোি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6128 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ওসিান, ক্ষ ং: নুরুে 

ইসোি

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6129 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ িাবুদ, ক্ষ ং: নুরুে 

ইসোি

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6130 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আলবদা মবগি, ক্ষ ং: 

িাবুজ  রহিান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6131 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সছয়দুর রহিান, ক্ষ ং: 

ইউছু  আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6132 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কালদও, ক্ষ ং: ইউছু  

আেী

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6133 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহবুব আেি, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6134 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6135 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শালকর আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে আলবদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6136 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কক্ষবর আহিদ, ক্ষ ং: 

জক্ষহর উক্ষিন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6137 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর মহাছন, ক্ষ ং: আক্ষবদ 

উল্লাহ

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6138 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: নুর 

মহাছন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6139 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  বক্ষশর, ক্ষ ং: নুর মহাছন 0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6140 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শািশুে আেি, ক্ষ ং: 

গুরা ক্ষিয়া

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6141 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জাির আেি, ক্ষ ং: গুরা 

ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6142 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শাহা আেি, ক্ষ ং: গুরা 

ক্ষিয়া

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6143 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ কালু, ক্ষ ং: গুরা 

ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6144 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ কক্ষরি, ক্ষ ং: 

আব্দুে রজব

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6145 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী , ক্ষ ং: 0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6146 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আয়াতুল্লাহ, ক্ষ ং: আব্দু 

জক্ষেে

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6147 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িক্ষজর আহিদ, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6148 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ কাক্ষসি, ক্ষ ং: 

মগাোি মছায়ান

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6149 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সুেতান, ক্ষ ং: আক্কাস 0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6150 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাবুদ, ক্ষ ং: ইউছু  আেী 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6151 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মসানােী, ক্ষ ং: িাবুদ 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6152 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  খাইরুে বশর, ক্ষ ং: িাবুদ 0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6153 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মহাছন আহিদ,ক্ষ ং: 

িাবুদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6154 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  তয়ি আেী, ক্ষ ং: শহর 

আেী

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6155 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আতর আেী, ক্ষ ং: 

সছয়দুর রহিান

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6156 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ কালদও, ক্ষ ং: মিাোঃ 

জক্ষেে

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6157 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ সুেতান, ক্ষ ং: 

মিাোঃ খক্ষেে

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6158 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ আলতক উল্লাহ, 

ক্ষ ং: মিাোঃ খক্ষেে

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6159 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শহর বানু, ক্ষ ং: আেী 

আহিদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6160 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ জক্ষেে, ক্ষ ং: জল্লা 

আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6161 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শািশু আেি, ক্ষ ং: জল্লা 

আহিদ

0.31 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6162 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: জল্লা 

অহিদা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6163 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আেী মহাছন, ক্ষ ং: 

ইসিাইে

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6164 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুলিে, ক্ষ ং: খুইল্যা ক্ষিয়া 0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6165 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ খালেক, ক্ষ ং: মিাোঃ 

কক্ষবর

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6166 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6167 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ িক্ষিজ, ক্ষ ং: আেী 

আহিদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6168 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আোঃ আক্ষিন, ক্ষ ং: আেী 

আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6169 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আলবদ উল্লাহ, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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6170 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে আহিদ, ক্ষ ং: 

ক্ষজয়া উক্ষিন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6171 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আলনায়ার, ক্ষ ং: ক্ষজয়া 

উক্ষিন

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6172 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: ক্ষজয়া 

উক্ষিন

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6173 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাোঃ কক্ষবর, ক্ষ ং: খুইল্যা 

ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6174 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মুঘুে আহিদ, ক্ষ ং: 

িতেব আেী

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6175 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে মিাতালেব, ক্ষ ং: 

মহদায়াত আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6176 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

মহদায়াত আেী

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6177 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষজয়া উক্ষিন, ক্ষ ং: মিাোঃ 

আেি

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6178 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর ইসোি, ক্ষ ং: আোঃ 

িক্ষজদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6179 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6180 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ছাোিত উল্লাহ, ক্ষ ং: 

আব্দু রক্ষশদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6181 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6182 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জক্ষহর আহিদ, ক্ষ ং: 

আবুে হালসি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6183 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কক্ষবর আহিদ, ক্ষ ং: 

আবুে হালসি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6184 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রক্ষিক, ক্ষ ং: শািশু 0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6185 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

রওশন আেী

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6186 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবু তালহর, ক্ষ ং: 

রওশন আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6187 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

সছয়দ আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6188 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শক্ষহদুে বশর, ক্ষ ং: 

আবুে কাোি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6189 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শক্ষহদুে বশর, ক্ষ ং: আব্দু 

সাোি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6190 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে কালদও, ক্ষ ং: 

সছয়দ হাজী

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6191 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ ং: 

রক্ষশদ আহিদ

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6192 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িাহমুদুে মহালসন, ক্ষ ং: 

জক্ষেে

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6193 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জাোে আহিদ, ক্ষ ং: 

িাহমুদ মহালসন

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6194 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জক্ষির আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে হালিজ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6195 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  শক্ষিউে আেি, ক্ষ ং: 

গফুর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6196 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষির কালশি, ক্ষ ং: 

িজে আহিদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6197 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সতয়ব, ক্ষ ং: সালদক 

আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6198 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মুজাহার আেি, ক্ষ ং: 

সছয়দ আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6199 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

শক্ষহদুে ইসোি

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6200 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ ং: 

ইখোস ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6201 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  জাির আেি, ক্ষ ং: 

সছয়দ আহিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6202 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  আব্দু সাোি, ক্ষ ং: সছয়দ 

আেি

0.27 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6203 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর আহিদ, ক্ষ ং: আবুে 

হালশি

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6204 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নুর আহিদ, ক্ষ ং: আবুে 

হালশি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6205 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  অক্ষে আহিদ, ক্ষ ং: 

আবুে হালশি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6206 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ছক্ষবর মিৌোঃ, ক্ষ ং: আবুে 

হালশি

0.29 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6207 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রহিত মিৌোঃ, ক্ষ ং: 

আবুে হালসি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6208 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মুজাহার ছাোি, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6209 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মকং চাক্ষছং, ক্ষ ং: ক্ষছং 

থাইন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6210 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ইউনচাক্ষছং, ক্ষ ং: ক্ষছং 

থাইন

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6211 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষছউিং, ক্ষ ং: রসন 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6212 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রসন, ক্ষ ং: ক্ষেথাইন 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6213 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষড়তন, ক্ষ ং: থাইনািং 0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6214 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  থাইনছািাং, ক্ষ ং: 

ক্ষছনথাইন

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6215 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  োক্ষছংিা, ক্ষ ং: অংোিাং 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6216 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সছংচািাং, ক্ষ ং: 

থংচাইোং

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6217 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িংচাইক্ষছং, ক্ষ ং: 

কানদুআং

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6218 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  েংিংক্ষছং, ক্ষ ং: মসািদন 0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6219 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মকচাথাইন, ক্ষ ং: 

মনচাইিং

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6220 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িংিতা, ক্ষ ং: িানদুঅং 0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6221 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ওলতয়াং, ক্ষ ং: বাউচাং 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6222 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  বাউচাং, ক্ষ ং: মব াক্ষড় 0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6223 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   লিাক্ষছং, ক্ষ ং: অংো 0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6224 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মকসাই, ক্ষ ং: মবজাক্ষডং 0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6225 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ওঅলনক্ষডং, ক্ষ ং: 

মকজাক্ষডং

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6226 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মকলয়াউসং, ক্ষ ং: 

ওঅলনউং

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6227 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রাংগাক্ষব, ক্ষ ং: চাক্ষসই 

ওলিিং ক্ষিতু

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6228 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  অংসাধনং, ক্ষ ং: অঁন্দর 0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6229 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  োহাইেচা, ক্ষ ং: 

মকলয়ারাঅং

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6230 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ওিংক্ষছং, ক্ষ ং: ওিং 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6231 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  থাইনিং, ক্ষ ং: ওিং 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6232 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িিউক্ষছং, ক্ষ ং: সুক্ষনহু 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6233 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সুিও, ক্ষ ং: মহৌক্ষিলহা 0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6234 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  চানলদাচা, ক্ষ ং: মড়াক্ষত 

িাইন

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6235 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  চাইনক্ষছ ক্ষ ং: চাক্ষিতা 

চাক্ষিনুি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6236 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী   সংথাইন ক্ষ ং: সুিাতাং 0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6237 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রলিস ক্ষ ং: সুিাতনং 0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6238 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রংিা ক্ষ ং: চাক্ষিই ক্ষিতু 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6239 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষচিংথাইন ক্ষ ং: ওিং 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6240 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  নংচাইসং ক্ষ ং: অিযংলয় 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6241 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সছোিং ক্ষ ং: ক্ষছংথাইন 0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6242 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  খংনং থাইন ক্ষ ং: 

ন্যচাইিং

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6243 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মকচাথাইন, ক্ষ ং: 

ন্যচাইিং

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6244 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িংচাই অং ক্ষ ং: 

কানদুঅং

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6245 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মিলদক্ষ ং: মকসং 0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6246 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  রক্ষকনদর ক্ষ ং: মিালহাচা 0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6247 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মকচং ক্ষ ং: ক্ষববাইন 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6248 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ওিংচা ক্ষ ং: মকসং ১৮ 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6249 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  চাইিাই অংক্ষ ং: 

ক্ষড়জাইঅং

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6250 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  মকক্ষছংো ক্ষ ং: ক্ষড়জাইঅং 0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6251 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িংক্ষকচা ক্ষ ং: ওগ্যিং 0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6252 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িইচা  ং: িংজীলয়া 0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6253 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ওক্ষছং থাইন ক্ষ ং: ওি 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6254 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ওি ক্ষ ং: সঅোসু 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6255 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  খক্ষড়সও ক্ষ ং: মেোঅং 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6256 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িংচাতব ক্ষ ং: সছয়জাো 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6257 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  োথাইনিক্ষ ং: হাক্ষড়অং 0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6258 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  কানদুঅং ক্ষ ং: ক্ষবংবাইন 0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6259 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িংচাইি ক্ষ ং: কানদুঅং 0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6260 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  িংক্ষছউ,ক্ষ ং: কানদুঅং 0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6261 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সুনক্ষতিং, ক্ষ ং: ক্ষেইথাইন 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6262 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ক্ষিনক্ষজয়াই, ক্ষ ং: ওিংচা 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6263 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  সুিাঅং, ক্ষ ং: মকজাও 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6264 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং িনখােী  ওজিং, ক্ষ ং: 

িংথালনক্ষছং

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৭৮, ৫০১, 

৫০৩,৫০৪

২ কাঁচা ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6265 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  রক্ষশক চাকিা, ক্ষ ং: 

িংচাই মিরাং চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই  কাচাঁ ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6266 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  উবাঅং চাকিা, ক্ষ ং: 

চাক্ষকিং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6267 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষচবাক্ষচং চাকিা, ক্ষ ং: 

চাক্ষকিং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6268 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  জোউ চাকিা, ক্ষ ং: 

সিাংগ্যা চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর উলেদ প্রস্তাবনা মদয়া 

আলছ

6269 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  কাোইয়া চাকিা, ক্ষ ং: 

িংলকক্ষচং চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6270 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষচংোথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: অংজাক্ষব চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6271 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  োপুচা চাকিা, ক্ষ ং: 

িংচুঅং চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6272 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ঐকযো চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষনয়মুরী চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6273 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  বাবুে চাকিা, ক্ষ ং: 

িকযাক্ষচং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6274 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  সুংিঅং চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষচংনা চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6275 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষচংপুক্ষচং চাকিা, ক্ষ ং: 

ঐকযধন চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6276 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  চাক্ষকিং চাকিা, ক্ষ ং: 

চাক্ষকউ চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6277 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  চাক্ষকিং চাকিা, ক্ষ ং: 

মছপুঅং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6278 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ইিং চাকিা, ক্ষ ং: অংচা 

চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6279 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  কযাবং চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষছংপু চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6280 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  কযায়বং চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষছংপু চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6281 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষনয়িক্ষর চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষছংপু চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6282 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  সচপুঅং চাকিা, ক্ষ ং: 

চাতাইং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6283 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ওিাক্ষচ চাকিা, ক্ষ ং: 

ওিাো চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6284 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  উক্ষচং চাকিা, ক্ষ ং: 

সুক্ষনঅং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6285 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  উছাদা চাকিা, ক্ষ ং: 

অংোউ চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6286 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  উথাইনচা চাকিা, ক্ষ ং: 

িংলিরচা চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6287 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  চাক্ষনো চাকিা, ক্ষ ং: 

িংোঅং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6288 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  োতাইনক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: রাইিং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6289 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংচাইপু চাকিা, ক্ষ ং: 

উছাচা চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6290 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  পুচুঅং চাকিা, ক্ষ ং: 

িংো অং চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6291 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  মকোিং চাকিা, ক্ষ ং: 

অংথাইনচা চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6292 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং   ক্ষকচািং চাকিা, ক্ষ ং: 

সবরাঅং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6293 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষনিং চাকিা, ক্ষ ং: 

 ক্ষতন্দ্র চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6294 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংপুলথাইং চাকিা, ক্ষ ং: 

হক্ষরচরন চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6295 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষুক্ষদঅং চাকিা, ক্ষ ং: 

মথায়াইং গন চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6296 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষনলুপুরী চাকিা, ক্ষ ং: 

িকযন্না চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6297 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  রাক্ষশঅং চাকিা, ক্ষ ং: 

মকলথাথাইন চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6298 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  উ াইম্যা চাকিা, ক্ষ ং: 

িংছথাইন চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6299 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  কাোইয়া চাকিা, ক্ষ ং: 

িকযাচাক্ষচং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6300 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িাোচা চাকিা, ক্ষ ং: 

কাোইয়া চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6301 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িক্ষন স্ব ন চাকিা, ক্ষ ং: 

নাক্ষনঅং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6302 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংলকক্ষত চাকিা, ক্ষ ং: 

নাক্ষনঅং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6303 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  চাইনপু চাকিা, ক্ষ ং: 

িংক্ষচগ্যা চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6304 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  রংত্র চাকিা, ক্ষ ং: ঐিং 

চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6305 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  উ াঅং চাকিা, ক্ষ ং: 

রু াচরন চাকিা

0.12 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6306 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িাক্ষেপু চাকিা, ক্ষ ং: 

োথাঅং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6307 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  মচপুজা চাকিা, ক্ষ ং: 

িংক্ষকউ চাকিা

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6308 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষচংলকাক্ষচং চাকিা, ক্ষ ং: 

খুক্ষদঅং চাকিা

0.36 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6309 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষকক্ষছ অং চাকিা, ক্ষ ং: 

পুছুঅং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6310 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  চংচাক্ষব চাকিা, ক্ষ ং: 

চাক্ষচংপু চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6311 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষচংলকিং চাকিা, ক্ষ ং: 

িকন্যা চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6312 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং   াইঙ্গ চাকিা, ক্ষ ং: 

সচচাইমু চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6313 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  চানুচা চাকিা, ক্ষ ং: 

অংথাইন চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6314 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  বাবুধন চাকিা, ক্ষ ং: 

মিোঅং চাকিা

0.11 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৩৫৭৩ ৩৫৪৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6315 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  মকথাইনক্ষচংচাকিা , ক্ষ ং: 

ক্ষিপু চাকিা

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৩৫৭৩ ৩৫৪৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6316 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  অক্ষতিং চাকিা, ক্ষ ং: 

চাইনক্ষচপু চাকিা

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৩৫৭৩ ৩৫৪৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6317 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষনয়িন চাকিা, ক্ষ ং: 

স্বাদাংপু চাকিা

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৩৫৭৩ ৩৫৪৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6318 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  মথায়াইিং চাকিা, ক্ষ ং: 

মিোঅং চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6319 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  চারুিন চাকিা, ক্ষ ং: 

মিোঅং চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6320 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংক্ষকউো চাকিা, ক্ষ ং: 

মকছাপ্রæ চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6321 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  উছা চাকিা, ক্ষ ং: অংক্ষছ 

চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6322 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  উচাবা চাকিা, ক্ষ ং: 

িংক্ষকচু চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6323 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  মকবাক্ষচং চাকিা, ক্ষ ং: 

চাইক্ষচপু চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6324 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  সুকচা চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষচপুক্ষচং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6325 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  সুং ক্ষচিং চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষচপুক্ষচং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6326 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  সুলকিং চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষচপুক্ষচং চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6327 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  মথায়াইনচাক্ষকং চাকিা, 

ক্ষ ং: মিোঅং চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6328 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  , ক্ষ ং: 0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6329 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংপু চাকিা, ক্ষ ং: 

চানুঅং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6330 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  কাোইয়া চাকিা, ক্ষ ং: 

ধন্যািন চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6331 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষনপুক্ষছং চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষচংপুচাইন চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6332 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  সাচুঅং চাকিা, ক্ষ ং: 

পুংএ চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6333 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  সুদত্ত বড়–য়া, ক্ষ ং: 

ক্ষনকুঞ্চ বড়–য়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6334 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িাব্যিং চাকিা, ক্ষ ং: 

চাঅং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6335 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  উছাইগ্য চাকিা, ক্ষ ং: 

মকল্যাং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6336 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  থাইনক্ষচং চাকিা, ক্ষ ং: 

চাতরী চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6337 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  জাির উে ইসোি, 

ক্ষ ং: মিাজাহার ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6338 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংচাইিা চাকিা, ক্ষ ং: 

চানুঅং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6339 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষকয়লতা চাকিা, ক্ষ ং: 

চানুঅং চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6340 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  মিরুমু চাকিা, ক্ষ ং: 

চানুঅং চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6341 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  মিরুমু চাকিা, ক্ষ ং: 

চানুঅং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6342 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  মকইং চাকিা, ক্ষ ং: 

মিোঅং চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6343 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  বাতং চাকিা, ক্ষ ং: 

চাইনচাঅংচাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6344 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  নাইিং চাকিা, ক্ষ ং: 

িংপুক্ষচং চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6345 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  চাইংক্ষচিং চাকিা, ক্ষ ং: 

ধন্যিন চাকিান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6346 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  চংগ্যা চাকিা, ক্ষ ং: 

ধন্যিন চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6347 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  মকওবা চাকিা, ক্ষ ং: 

ধন্যিন চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6348 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  গুরুকযা চাকিা, ক্ষ ং: 

ধন্যিন চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6349 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  বট বড়–য়া, ক্ষ ং: 

সুিাগ্য বড়–য়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6350 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িাগ্যক্ষচং চাকিা, ক্ষ ং: 

ঐকযক্ষচং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6351 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  আব্দুে চাকিা, ক্ষ ং: 

মিথাউনষ্ণু চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6352 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  নুরুে কক্ষবর, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6353 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  তাইং চাকিা, ক্ষ ং: 

িংক্ষকউ চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6354 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংকাউ চাকিা, ক্ষ ং: 

ছািাঅং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6355 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংলকতাই চাকিা, ক্ষ ং: 

ছািাঅং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6356 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংলবচা চাকিা, ক্ষ ং: 

ধক্ষনিং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6357 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  মকবাচা চাকিা, ক্ষ ং: 

মকওক্ষচং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6358 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  োইলয়ক্ষচং চাকিা, ক্ষ ং: 

অংচাইো চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6359 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  রাইচাপু চাকিা, ক্ষ ং: 

 াক্কুন্না চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6360 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  অংপুঅং চাকিা, ক্ষ ং: 

চাউলগা চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6361 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং   মকবাক্ষচং চাকিা, ক্ষ ং: 

চাইক্ষচংপু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6362 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  সুক্ষচছা চাকিা, স্বািী: 

উচািং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6363 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংলকউ চাকিা, ক্ষ ং: 

উক্ষচিং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6364 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংক্ষনউ চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষসনচরন চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6365 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  োউলি চাকিা, স্বািী: 

তাউনদাগলগা চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6366 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  োলিপু চাকিা, স্বািী: 

মুলরালগা চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6367 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  পুচাঅং চাকিা, ক্ষ ং: 

স্বাদুঅং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6368 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষনউোচা চাকিা, ক্ষ ং: 

মুলরালগা চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6369 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষচংোউ চাকিা, ক্ষ ং: 

উক্ষচিং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6370 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ঐকযক্ষচং চাকিা, ক্ষ ং: 

স্বাদাংপু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6371 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ব্রািইন্য চাকিা, ক্ষ ং: 

অক্ষতিং চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6372 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষকইলি চাকিা, ক্ষ ং: 

স্বাদুঅং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6373 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ক্ষ বুো চাকিা, ক্ষ ং: 

মকচাপুং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6374 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংএক্ষসং চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষনউো অং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6375 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  মতায়া চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষনউোঅং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6376 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  চাোিং চাকিা, ক্ষ ং: 

িংবাক্ষচং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6377 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  িংিংও চাকিা, ক্ষ ং: 

উবাক্ষচং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6378 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  অংক্ষকউো চাকিা, ক্ষ ং: 

থইোঅং চাকিা

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6379 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মুক্ষজবুর রহিান, 

ক্ষ ং: আব্দু রহিান

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6380 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু রহিান, ক্ষ ং: 

বক্ষশর আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6381 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সতয়ি মগাোে, 

ক্ষ ং: ইউসু  আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6382 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

রিজান আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6383 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবু নাক্ষছর, ক্ষ ং: 

আব্দু  ুে বালছর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6384 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মিাহািদ, ক্ষ ং: 

অক্ষে আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6385 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সসয়দ নুর, ক্ষ ং: 

মিাহােদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6386 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: উসিান িারুকী, 

ক্ষ ং: আব্দু রহিান

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6387 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কালসি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6388 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ সালকর, ক্ষ ং: 

মিাোঃ ইসোি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6389 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সক্ষেি, ক্ষ ং: আব্দু 

শুক্কুর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6390 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে মহালসন, 

ক্ষ ং: আব্দুে নবী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6391 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িনছুর আেী, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6392 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

িকবুে মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6393 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ রাক্ষি, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6394 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িারুক, ক্ষ ং: আব্দুে 

গফুর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6395 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ সছয়দ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6396 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

বক্ষশর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6397 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শািসু, ক্ষ ং: আবুে 

মহালসন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6398 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

আবুে কালসি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6399 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ইসোি, ক্ষ ং: নুর 

মিাহােদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6400 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: লুে ক্ষবক্ষব, ক্ষ ং: 

আব্দু শুক্কও

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6401 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রুস্তি আেী, ক্ষ ং: 

গক্ষণ ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6402 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রক্ষহি, ক্ষ ং: রুস্তি 

আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6403 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: চানুঅং চাকিা, 

ক্ষ ং: পুলি চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6404 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অংলকক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং:  ানু চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6405 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আইএিং চাকিা, 

ক্ষ ং: কালু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6406 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: থাইনছাো চাকিা, 

ক্ষ ং: কালু চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6407 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অংোইন চাকিা, 

ক্ষ ং: চাঅং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6408 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষনরি চাকিা, ক্ষ ং: 

চাঅং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6409 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষনউ চাকিা, ক্ষ ং: 

চাঅং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6410 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কাক্ষচিং চাকিা, 

ক্ষ ং: চানুঅং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6411 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অংলগক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষচংবং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6412 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষত োে চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষচংবং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6413 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িংকক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষচংবং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6414 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ওির আেী, ক্ষ ং: 

িক্ষকর আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6415 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মহালসন, ক্ষ ং: 

ওির আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6416 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নবী মহালসন, ক্ষ ং: 

ওির আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6417 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ মহালসন, ক্ষ ং: 

ওির আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6418 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাির আেী, ক্ষ ং: 

িক্ষকর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6419 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাসান আেী, ক্ষ ং: 

িক্ষকর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6420 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

উো ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6421 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সািসু আেি, ক্ষ ং: 

উো ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6422 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে হালসি, ক্ষ ং: 

উো ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6423 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি ক্ষিক্ষস্ত্র, 

ক্ষ ং: আহিদ ক্ষিক্ষস্ত্র

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6424 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শাহ আেি, ক্ষ ং: 

আবুে হাক্ষকি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6425 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ম ঠান  আেী, ক্ষ ং: 

এরশাদ আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6426 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রওশন আেী, ক্ষ ং: 

আেী ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6427 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাক্ষববুর রহিান, 

ক্ষ ং: ু্আব্দু সত্তার

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6428 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ মহালসন, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6429 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িছন আেী, ক্ষ ং: 

আেী ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6430 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সসয়দ আেি, ক্ষ ং: 

আেী ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6431 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আবুে কালসি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6432 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে হাক্ষকি, 

ক্ষ ং: দরলবশ আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6433 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হায়দর আেী, ক্ষ ং: 

আব্দু রক্ষশদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6434 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িসন আেী, ক্ষ ং: 

আব্দু রক্ষশদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6435 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষসকান্দর, ক্ষ ং: 

আব্দু রক্ষশদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6436 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িকবুে মসাবহান, 

ক্ষ ং: দরলবশ আেী

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6437 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর নাহার মবগি, 

ক্ষ ং: নুরুে ইসোি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6438 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে গফ্িার, 

ক্ষ ং: নাগু

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6439 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ইসিাইে , ক্ষ ং: 

বাদশাহ ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6440 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কালো ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আবুে কাোি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6441 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর িক্ষকর, ক্ষ ং: 

আবু বককর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6442 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে জব্বর, ক্ষ ং: 

সছয়দ কক্ষরি

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6443 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে কালসি 

িক্ষকর, ক্ষ ং: উো ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6444 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বক্ষদউে আেি, 

ক্ষ ং: োে ক্ষিয়া

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6445 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী মহালসন, ক্ষ ং: 

গুরা ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6446 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বাদশাহ িক্ষকর, 

ক্ষ ং: গুরা ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6447 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাক্ষকি আেী, ক্ষ ং: 

বক্ষদউর রহিান

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6448 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

উো ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6449 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জক্ষকর আহিদ, 

ক্ষ ং: দুদু ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6450 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

সসয়দুর রহিান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6451 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

সসয়দুর রহিান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6452 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ ক্ষছক্ষিক, ক্ষ ং: 

সছয়দ িক্ষকর

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6453 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ মহাছাইন, 

ক্ষ ং: সেছয়দ িক্ষকর

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6454 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

সছয়দ িক্ষকর

0.14 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6455 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

জবর মুল্লুক

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6456 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আবুে কাোি

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6457 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মসােতান আহিদ, 

ক্ষ ং: বক্ষদউর রহিান

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6458 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

বক্ষদউর রহিান

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6459 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্ষির মহাছন, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6460 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ ং: 

বক্ষদউর রহিান

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6461 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাোে আহিদ, 

ক্ষ ং: বক্ষদউর রহিান

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6462 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কক্ষবর আহিদ, 

ক্ষ ং: জাোে আহিদ

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6463 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বক্ষদউর রহিান, 

ক্ষ ং: ইসিাইে

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6464 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু জক্ষেে, ক্ষ ং: 

আব্দু িালেক

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6465 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

আব্দু িালেক

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6466 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং: 

আব্দু িালেক

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6467 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

আব্দু িালেক

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6468 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে গক্ষন, ক্ষ ং: 

আব্দু িালেক

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6469 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুজ্জািান, ক্ষ ং: 

উো ক্ষিয়া

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6470 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ হাক্ষনি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6471 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ হাক্ষনি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6472 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শািশু আেি, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6473 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: এনামুে হক, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6474 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ছক্ষকনা, ক্ষ ং: বাবুে 

ক্ষিক্ষস্ত্র

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6475 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: উবাইদুে হক, ক্ষ ং: 

অক্ষে আহিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6476 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ ং: 

অক্ষে আহিদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6477 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অক্ষে আহিদ, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কালো

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6478 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সসয়দ কক্ষরি, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6479 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6480 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নাজমুে হক, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6481 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: এবাইদুে হক, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6482 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িজে হক, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6483 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কুেসুিা খাতুন, 

স্বািী: নক্ষজর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6484 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ ং: 

মিাোঃ ইক্ষেয়াছ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6485 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বক্ষদউজ্জািান, ক্ষ ং: 

উো ক্ষিয়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6486 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে িাবুদ, ক্ষ ং: 

ইক্ষেয়াছ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6487 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নাহারু মবগি, ক্ষ ং: 

মৃত উসিান

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6488 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আনু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

বাচা ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6489 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, 

ক্ষ ং:আব্দু সাোি

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6490 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মগাজার বানু, স্বািী: 

মৃ  ু  ু: মিাোঃ ইসিাইে

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6491 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ উসিান, ক্ষ ং: 

খুইল্যা ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6492 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বাদশাহ ক্ষশয়া, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6493 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাির আোি, 

ক্ষ ং: আব্দু সাোি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6494 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6495 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাসন আেী, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6496 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সািসুন নাহার, 

স্বািী: মিাোঃ রক্ষিক

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6497 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সতয়বা খাতুন, 

স্বািী: নুরুে আক্ষিন

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6498 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মরলহনা আক্তার, 

স্বািী: সসয়দুর রহিান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6499 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুন নাহার, ক্ষ ং: 0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6500 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জয়নাে উক্ষিন, 

ক্ষ ং: সসয়দ কক্ষরি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6501 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু জক্ষেে, ক্ষ ং: 

সসয়দ কক্ষরি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6502 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি:  ারিীন আক্তার, 

স্বািী: োলু ক্ষিয়া

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6503 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহালসন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6504 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মবোে উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহালসন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6505 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সতয়বা মবগি, 

স্বািী: মিাোঃ হারুন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6506 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ ং: 

নুরুে আেি

0.14 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6507 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ শক্ষিক, ক্ষ ং: 

নুরুে আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6508 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

নুরুে আেি

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6509 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সনক্ষজো আক্তার, 

ক্ষ ং: নুর আেি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6510 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: োয়ো মবগি, ক্ষ ং: 

সালেহ আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6511 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মসকান্দর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6512 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে হক, ক্ষ ং: 

আবুে হালসি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6513 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ ং: 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6514 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ ং: 

মৃত ইক্ষেয়াছ ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6515 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষদে মিাহােদ, 

ক্ষ ং: িকবুে আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6516 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

আবুে হালসি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6517 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর আহিদ, ক্ষ ং: 

জবর মুল্লুক

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6518 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ রক্ষসদ, ক্ষ ং: 

জািাে মহালসন

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6519 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষসকান্দর আেী, 

ক্ষ ং: আব্দু রক্ষসদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6520 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িরজান, ক্ষ ং: 

সসয়দ কক্ষরি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6521 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু কক্ষরি, ক্ষ ং: 

আব্দুে সত্তার

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6522 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সালবকুন নাহার, 

স্বািী: মিাোঃ শক্ষিক

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6523 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আিান উল্লাহ, ক্ষ ং: 

আবু বক্কর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6524 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ ইসোি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6525 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শাহাজান, ক্ষ ং: 

সাহাব ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6526 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: োে বাহাদুর, ক্ষ ং: 

সাহাব ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6527 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে িলয়জ, ক্ষ ং: 

সাহাব ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6528 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ ং: 

মৃত ইক্ষেয়াছ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6529 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু খালেক, ক্ষ ং: 

মৃত ইক্ষেয়াছ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6530 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু রক্ষসদ, ক্ষ ং: 

মৃত ইক্ষেয়াছ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6531 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে িাবুদ, ক্ষ ং: 

মৃত ইক্ষেয়াছ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6532 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সক্ষকনা খাতুন, 

স্বািী: সছয়দ আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6533 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

আক্ষিনুে হক

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6534 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

আক্ষিনুে হক

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6535 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

আক্ষিনুে হক

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6536 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আলনায়ার ইসোি, 

ক্ষ ং: আক্ষিনুে হক

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6537 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জািাে আহিদ, 

ক্ষ ং: োে ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6538 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ মবোে, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6539 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সসয়দুর রহিান, 

ক্ষ ং: হাক্ষববুর রহিান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6540 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রািং চাকিা, ক্ষ ং: 

োতরী চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6541 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ঐকযক্ষচং চাকিা, 

স্বািী: অংলগয় চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6542 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অংপুলি চাকিা, 

ক্ষ ং: রাি চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6543 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অংলকউ চাকিা, 

ক্ষ ং: মিলথঅং চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6544 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: োতাইং চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষনোঅং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6545 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িংএ চাকিা, ক্ষ ং: 

মচইিাং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6546 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মকতাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: মচইিাং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6547 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিরাথাইনচাকিা, 

ক্ষ ং: চাংলগা চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6548 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষবলরাধন চাকিা, 

ক্ষ ং: অংচাক্ষব চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6549 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: োকযচা চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষবলরাধন চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6550 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িংও চাকিা, ক্ষ ং: 

সচিং চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6551 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি:উক্ষকঅথাইনচাকা, 

ক্ষ ং: অংক্ষকউ চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6552 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: উক্ষচচাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: অংক্ষকউ চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6553 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শাক্ষন্তচং চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষচংপুঅং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6554 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সচোিং চাকিা, 

ক্ষ ং: মথায়াইনচা চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6555 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িংএলছ চাকিা, 

ক্ষ ং: সচিং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6556 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: োক্ষচ মথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: অংক্ষকউ চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6557 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িংচাইং চাকিা, 

ক্ষ ং: মিতাইং চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6558 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িংচাই রাখাইন, 

ক্ষ ং: োলথাইন চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6559 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ওচাথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: অংলকউচা চাকিা

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6560 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ছাথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: অংলকউচা চাকিা

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6561 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কংোছা চাকিা, 

ক্ষ ং: িাক্ষনকযা চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6562 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জুক্ষ অং চাকিা, 

ক্ষ ং: িংলিরাঅং চাকিা

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6563 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষেিং চাকিা, ক্ষ ং: 

োতারী চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6564 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মকলরপু চাকিা, 

ক্ষ ং: োতরী চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6565 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িংচাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: মিথায়ং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6566 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মকউপু চাকিা, ক্ষ ং: 

অংলকউ চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6567 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মথাইনচা চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষচংচাপ্রæ চাকিা

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6568 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: উক্ষথঅং চাকিা, 

ক্ষ ং: উকযাো চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6569 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ ইসহাক, ক্ষ ং: 

আেী মহালসন

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6570 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু িালেক, ক্ষ ং: 

মিাোঃ ইক্ষেয়াছ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6571 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িিতাজ আহিদ, 

ক্ষ ং: আকতার আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6572 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাক্ষিজুর রহিান, 

ক্ষ ং: আকতার আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6573 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্ষজজুে হক, ক্ষ ং: 

আকতার আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6574 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবছার, ক্ষ ং: 

হাক্ষিজুর হিান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6575 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ ইউনুস, ক্ষ ং: 

হাক্ষিজুর হিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6576 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ মহালসন, ক্ষ ং: 

হাক্ষববুল্লাহ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6577 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ হাছন, ক্ষ ং: 

হাক্ষববুল্লাহ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6578 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সুক্ষিয়া মবগি, ক্ষ ং: 

ইউসু  আেী

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6579 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নাক্ষসর উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ আেি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6580 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

ক্ষিন্টু

0.12 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6581 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

আহিদ ক্ষিক্ষস্ত্র

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6582 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষজবনা মবগি, 

স্বািী: মহোে ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6583 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: খক্ষতজা, ক্ষ ং: 

জাকাক্ষরয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6584 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী মহালসন, ক্ষ ং: 

িক্ষরদ আেি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6585 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে হক, ক্ষ ং: 

আকতার আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6586 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আকতার আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6587 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: খাইরুে বশর, ক্ষ ং: 

মিাোঃ আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6588 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে বশর, ক্ষ ং: 

মিাোঃ আেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩২৩৩ ২০১৭ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6589 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সুক্ষকঅং চাকিা, 

ক্ষ ং: িংলিরাউ চাকিা

0.12 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6590 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মনাকধন চাকিা, 

ক্ষ ং: অংছারী চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6591 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মকংচাইয়া চাকিা, 

ক্ষ ং: অংচারী চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6592 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষচংক্ষচ চাকিা, ক্ষ ং: 

মকলরপু চাকিা

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6593 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষচংথাইিং চাকিা, 

ক্ষ ং: সুক্ষকঅং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6594 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সক্ষকনা খাতুন, 

স্বািী: মিাোঃ আেি

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6595 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: গাইজ্জা চাকিা, 

ক্ষ ং: মনায়াধন চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6596 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কদেং চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষচংপু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6597 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বদইঙ্গা চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষচংপু চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6598 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অংক্ষকউ চাকিা, 

ক্ষ ং: মিথায়ং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6599 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িংবাক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: মিথায়ং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6600 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িীর আহিদ, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.21 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6601 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িলয়জ আহিদ, 

ক্ষ ং: ছক্ষি উক্ষিন

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6602 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ওির আেী, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6603 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

সসয়দ আেি

0.26 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6604 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

কালু ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6605 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর আহিদ, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6606 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ ং: 

খক্ষেে আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6607 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ ং: 

আবুে মহাছন

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6608 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে িালেক, 

ক্ষ ং: মসােতান আহিদ

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6609 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6610 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সছয়দ আহিদ, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6611 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6612 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: খক্ষেে আহিদ, 

ক্ষ ং: মৃত মসকান্দর

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6613 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আশ্রাি আেী, ক্ষ ং: 

খক্ষেে আহিদ

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6614 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ মহাছন, ক্ষ ং: 

খক্ষেে আহিদ

0.26 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6615 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ কািাে, ক্ষ ং: 

খক্ষেে আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6616 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ মহোে, ক্ষ ং: 

খক্ষেে আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6617 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ জোে, ক্ষ ং: 

খক্ষেে আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6618 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে িনজুর, ক্ষ ং: 

িক্ষকর আহিদ

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6619 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িংলিক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: হাক্ষরপু চাকিা

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6620 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষিলরাজ, ক্ষ ং: 

আবুে মহালছন

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6621 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মসািা বড়–য়া, 

স্বািী: ঐকযচা চাকিা

0.21 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6622 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জক্ষকর আহিদ, 

ক্ষ ং: অক্ষে আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6623 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জালহদা খাতুন, 

স্বািী: নক্ষজর আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6624 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

খক্ষেলুর রহিান

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6625 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সছয়দ মহাছন, ক্ষ ং: 

আহিদ মহাছন

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6626 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সছয়দ আকবর, 

ক্ষ ং: কক্ষবর আহিদ

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6627 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

জাোে আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6628 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি:, ক্ষ ং: 0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6629 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ ং: 

এয়াকুব আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6630 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ রক্ষশদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে কক্ষরি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6631 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: খক্ষেলুর রহিান, 

ক্ষ ং: জাির আেী

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6632 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষদে মিাহােদ, 

ক্ষ ং: ইউসু  আেী

0.26 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6633 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবদু কক্ষরি, ক্ষ ং: 

আবদু শুক্কুর

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6634 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জালন আেি, ক্ষ ং: 

সছয়দ কক্ষরি

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6635 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

মহালসন আেী

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6636 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাক্ষিদ মহাছন, ক্ষ ং: 

গুরা আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6637 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে হালসি, ক্ষ ং: 

আলক্কে আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6638 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাবারক ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: আলক্কে আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6639 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে িঞ্জুর, ক্ষ ং: 

আলক্কে আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6640 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবু  ুে মহাছন, 

ক্ষ ং: আলক্কে আেী

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6641 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

আলক্কে আেী

0.26 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6642 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শাহ আেি, ক্ষ ং: 

মুছা ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6643 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শক্ষিক, ক্ষ ং: মুছা 

ক্ষিয়া

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6644 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

নক্ষজর মহাছন

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6645 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

বদরুজ্জািা

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6646 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু জক্ষেে

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6647 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

গুরা আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6648 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ হাক্ষসি, ক্ষ ং: 

ইউসুি আেী

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6649 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মরাক্ষজনা মবগি, 

স্বািী: ঈিান নুর

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6650 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মজালবদ খাতুন, 

স্বািী: খক্ষেলুর রহিান

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6651 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দু শুক্কুর

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6652 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ মহালসন, ক্ষ ং: 

ক্ষসকান্দর

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6653 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সসয়দ আহিদ, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6654 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সালেহা মবগি, ক্ষ ং: 

ক্ষিলরাজ আহিদ

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6655 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: পুতু সওদাগর, ক্ষ ং: 

মসকান্দর িক্ষকর

0.26 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২২১৪, ২২১৫, 

২১২১, ২০৫৫, 

২০৫৪, ২০৫৩

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6656 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িিতাজ, ক্ষ ং: 

জহর আেী

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6657 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সির আেী, ক্ষ ং: 

জহর আেী

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6658 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রক্ষশদ, ক্ষ ং: 0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6659 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহাছন, ক্ষ ং: 0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6660 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6661 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বক্ষশর, ক্ষ ং: 0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6662 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বশর, ক্ষ ং: ক্ষিয়া 

মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6663 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবদুে গফুর, ক্ষ ং: 

বাচা ক্ষিয়া

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6664 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহোে, ক্ষ ং: আব্দুে 

গফুর

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6665 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 0.19 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6666 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বক্ষদ আেি, ক্ষ ং: 

আক্ষজজুর রহিান

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6667 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কাো পুতু, ক্ষ ং: 0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6668 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: খক্ষেে, ক্ষ ং: 0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6669 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে হাক্ষকি , 

ক্ষ ং:

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6670 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে হাক্ষকি, 

ক্ষ ং: ইউসু 

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6671 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্ষির মহাছন, ক্ষ ং: 

ক্ষসকান্দর আেী

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6672 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহাছন মচৌক্ষকদার , 

ক্ষ ং: আব্দুে গফুর

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6673 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6674 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6675 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হালিজ আহিদ, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6676 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে গফ্িার, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6677 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শািশুে আেি, 

ক্ষ ং: আব্দুে আক্ষিন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6678 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর নাহার, ক্ষ ং: 

আবদুে গফুর

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6679 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

আব্দুে আক্ষজজ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6680 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

আব্দুে আক্ষজজ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6681 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ম োন আেী, ক্ষ ং: 

জািান উল্লা

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6682 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রক্ষশদ, ক্ষ ং: আব্দুে 

গফুর

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6683 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাির, ক্ষ ং: আব্দুে 

গফুর

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6684 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেি, ক্ষ ং: আব্দুে 

িাবুদ

0.24 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6685 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মবোে, ক্ষ ং: আব্দুে 

িাবুদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6686 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জক্ষসি, ক্ষ ং: জািান 

উল্লা

0.28 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6687 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবু বক্কর, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6688 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মরলহনা, স্বা: মৃত 

নূরুে ইসোি

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6689 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িওোনা কািাে, 

ক্ষ ং: আব্দুে িাবুদ

0.21 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6690 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বক্ষে মহাছন, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6691 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি:  নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

আব্দুে িাবুদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6692 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মগাোি আকবর, 

ক্ষ ং: আব্দুে জব্বার

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6693 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6694 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শািশু, ক্ষ ং: ওয়াদ 

আেী

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6695 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আকবর, ক্ষ ং: 

িজে কক্ষরি

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6696 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

িজে কক্ষরি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6697 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি:  শাহ আেি, ক্ষ ং: 

িজে কক্ষরি

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6698 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে িঞ্জুর, ক্ষ ং: 

োে ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6699 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বক্ষদ আেি, ক্ষ ং: 

োে ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6700 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্তার মহাছন, 

ক্ষ ং: আব্দু শুক্কুর

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6701 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

এজাহার ক্ষিয়া

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6702 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে হাক্ষসি, ক্ষ ং: 

মিাজাহার ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6703 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সছয়দ, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6704 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শািশুে আেি  

,ক্ষ ং: আব্দুে আক্ষজজ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6705 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: লুলু ক্ষবক্ষব, ক্ষ ং: 0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6706 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মসনুয়ারা, স্বািী: 

িিতাজ

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6707 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাস্তাক, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.24 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6708 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শাহ আেি, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6709 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষহদ আেি, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.28 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6710 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাহাঙ্গীর, ক্ষ ং: 0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6711 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কালু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6712 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষদেদার, ক্ষ ং: 

িিতাজ ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6713 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: েস্কর আেী, ক্ষ ং: 

ক্ষিজবা আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6714 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6715 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বদু, ক্ষ ং: রিজান 

আেী

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6716 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কাো বদা, ক্ষ ং: 

রিজান আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6717 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আহিদ রাজু, 

ক্ষ ং: উো ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
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ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6718 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6719 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

রক্ষশদ আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6720 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িামুন, ক্ষ ং: সিসু 

ক্ষসকদার

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6721 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অক্ষে আহিদ, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6722 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

সছয়দ

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6723 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে ইসোিবক্ষদ, 

ক্ষ ং: উো ক্ষিয়া

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6724 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু কক্ষরি, ক্ষ ং: 0.24 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6725 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্ষির মহাছন, ক্ষ ং: 

জািাে উক্ষিন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6726 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অক্ষে মহাছন, ক্ষ ং: 

জািাে উক্ষিন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6727 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহোে, ক্ষ ং: আব্দুে 

গফুর

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6728 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জক্ষসি, ক্ষ ং: আব্দুে 

গফুর

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6729 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেতাজ, ক্ষ ং: 

সছয়দ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6730 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বাবুে, ক্ষ ং: মরাশন 

আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6731 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: োয়ো, স্বািী: 

জাকাক্ষরয়া

0.24 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6732 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6733 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সাহাব উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6734 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

ইসহাক আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6735 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

ইসহাক আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6736 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিৌোঃ ইক্ষিস, ক্ষ ং: 

মিৌোঃ আব্দুে মিাক্ষিন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6737 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহোে, ক্ষ ং: জোে 

আহিদ

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6738 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মবোে, ক্ষ ং: জোে 

আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6739 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কালু, ক্ষ ং: জোে 

আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6740 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কক্ষবর, ক্ষ ং: নুরুে 

ইসোি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6741 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাক্তার, ক্ষ ং: আব্দু 

জব্বার

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6742 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মেডু, ক্ষ ং: আব্দু 

জব্বার

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6743 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দু জব্বার

0.24 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6744 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মসােতান আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দু ক্ষিয়া

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6745 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আরজু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

কালো ক্ষিয়া

0.24 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6746 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বাট, ক্ষ ং: আব্দু 

ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6747 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্ষজজুর রহিান, 

ক্ষ ং: িকতুে মহাছন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6748 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িাষ্টার জাির 

আহিদ, ক্ষ ং: িকতুে 

মহাছন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6749 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিৌোঃ সিসু, ক্ষ ং: 

িকতুে মহাছন

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6750 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্ষির মহাছন, ক্ষ ং: 

জালন আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6751 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

জালন আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6752 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরে ইসোি, ক্ষ ং: 

জালন আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6753 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

জালন আেী

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6754 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মুছা আকবর

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6755 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আকবর, ক্ষ ং: 

ইউসুি আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6756 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: োলু, ক্ষ ং: আেী 

আকবর

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6757 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6758 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

অক্ষে আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6759 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মহাছন, ক্ষ ং: 

জালন আেি

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6760 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবু বক্কর, ক্ষ ং: 

নসরত আেী

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6761 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আরিান, ক্ষ ং: আবু 

বক্কর

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6762 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সুেতান, ক্ষ ং: 

িজে কক্ষরি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6763 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ইউসুি আেী, ক্ষ ং: 

এজাহার ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6764 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর ইসোি, ক্ষ ং: 

এজাহার ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6765 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: োয়ো, স্বািী: 

জাকাক্ষরয়া

0.24 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6766 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6767 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সাহাব উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6768 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

ইসহাক আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6769 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

ইসহাক আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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6770 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিৌোঃ ইক্ষিস, ক্ষ ং: 

মিৌোঃ আব্দুে মিাক্ষিন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6771 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহোে, ক্ষ ং: জোে 

আহিদ

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6772 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মবোে, ক্ষ ং: জোে 

আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6773 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কালু, ক্ষ ং: জোে 

আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6774 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কক্ষবর, ক্ষ ং: নুরুে 

ইসোি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6775 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাক্তার, ক্ষ ং: আব্দু 

জব্বার

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6776 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মেডু, ক্ষ ং: আব্দু 

জব্বার

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6777 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দু জব্বার

0.24 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6778 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মসােতান আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দু ক্ষিয়া

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6779 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আরজু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

কালো ক্ষিয়া

0.24 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6780 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বাট, ক্ষ ং: আব্দু 

ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6781 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্ষজজুর রহিান, 

ক্ষ ং: িকতুে মহাছন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6782 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িাষ্টার জাির 

আহিদ, ক্ষ ং: িকতুে 

মহাছন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6783 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিৌোঃ সিসু, ক্ষ ং: 

িকতুে মহাছন

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6784 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্ষির মহাছন, ক্ষ ং: 

জালন আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6785 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

জালন আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6786 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরে ইসোি, ক্ষ ং: 

জালন আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6787 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

জালন আেী

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6788 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মুছা আকবর

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6789 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আকবর, ক্ষ ং: 

ইউসুি আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6790 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: োলু, ক্ষ ং: আেী 

আকবর

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6791 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6792 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

অক্ষে আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6793 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মহাছন, ক্ষ ং: 

জালন আেি

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6794 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবু বক্কর, ক্ষ ং: 

নসরত আেী

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6795 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আরিান, ক্ষ ং: আবু 

বক্কর

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6796 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সুেতান, ক্ষ ং: 

িজে কক্ষরি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6797 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ইউসুি আেী, ক্ষ ং: 

এজাহার ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6798 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর ইসোি, ক্ষ ং: 

এজাহার ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6799 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: খুইল্যা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দুে কাক্ষদর

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6800 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষরদ, ক্ষ ং: খুইল্যা 

ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6801 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: দানু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

খুইল্যা ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6802 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ হারুন, ক্ষ ং: 

খুইল্যা ক্ষিয়া

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6803 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর কক্ষবর, ক্ষ ং: 

মকারবান আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6804 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িাষ্টার জািাে, 

ক্ষ ং: ইক্ষেয়াছ ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6805 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

কালো ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6806 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু িালেক, ক্ষ ং: 

সছয়দ মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6807 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ ইসোি, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6808 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

বাচা ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6809 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

বাচা ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6810 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

বাচা ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6811 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহাছলন আরা, স্বািী: 

ওির িারুক

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6812 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রাক্ষবয়া আকতার, 

স্বািী: মিাোঃ আেি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6813 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জক্ষকর আহিদ, 

ক্ষ ং: জবর মুলুক

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6814 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

জালন আেি

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6815 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মসলতরা মবগি, 

স্বািী: মিাোঃ মহাছন

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6816 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মবোে ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আেী মহাছন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6817 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সসয়দ আেি, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6818 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

মসানােী ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6819 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বক্ষদ আেি, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6820 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে বশর, ক্ষ ং: 

ক্ষিয়া মহাছন

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6821 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িিতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দুে কালদর

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6822 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বুলু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6823 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

সাোিত উল্লাহ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6824 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে িনজুর, ক্ষ ং: 

আেী মহাছন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6825 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কক্ষবর আহিদ, 

ক্ষ ং: আবদু সত্তার

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6826 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর আহিদ, ক্ষ ং: 

আক্ষির হািজা

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6827 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, 

ক্ষ ং:আবুে মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6828 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

আবু সত্তার

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6829 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মসক্ষেনা আক্তার, 

স্বািী: জাির আেি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6830 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: দানু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

মিাোঃ খক্ষেে

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6831 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কালদর মহাছন, ক্ষ ং: 

িক্ষকর আহিদ

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6832 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি:  আকতার মহাছন, 

ক্ষ ং: আব্দু শুক্কুর

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6833 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাক্ষিদ মহাছন, ক্ষ ং: 

আব্দু শুক্কুর

0.23 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6834 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

জাির আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6835 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িিতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

জাির আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6836 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে হাক্ষকি, 

ক্ষ ং: জক্ষসি উক্ষিন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6837 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

খুইল্যা ক্ষিয়া

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6838 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

বাচা ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6839 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ মহাছন, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6840 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ িক্ষরদ, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6841 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কক্ষবর আহিদ, 

ক্ষ ং: িজর আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6842 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িজর আেী, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6843 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সসয়দ আেি, ক্ষ ং: 

ইউসু  আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6844 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সসয়দ আকবর, 

ক্ষ ং: ইউসু  আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6845 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষকি

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6846 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শাহ আেি, ক্ষ ং: 

রক্ষসদ আহিদ

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6847 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সির ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

জাির আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6848 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কাো ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

জাির আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6849 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জক্ষকর মহালসন, 

ক্ষ ং: জাির আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6850 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আলবদা খাতুন, 

ক্ষ ং: নুরুে আেি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6851 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আশরাি আেী, 

ক্ষ ং: োে ক্ষিয়া

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6852 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কাো ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

োে ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6853 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নক্ষজর মহাছন, ক্ষ ং: 

োে ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6854 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ ং: 

আেী ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6855 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অক্ষে মহাসন, ক্ষ ং: 

জাির ইসোি

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6856 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্ষির মহাছন, ক্ষ ং: 

মরাশন আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6857 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

রুশন আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6858 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু রহিান

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6859 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সািসু আেি , ক্ষ ং: 

আব্দু রহিান

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6860 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষিজ আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু রহিান

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6861 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সালকর আেি, 

ক্ষ ং: আব্দু রহিান

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6862 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু রহিান

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6863 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অক্ষে মহাছন, ক্ষ ং: 

সছয়দুর রহিান

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6864 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িাহবুবুর রহিান, 

ক্ষ ং: হাক্ষববুর রহিান

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6865 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

িয়জুর রহিান

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6866 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মগারা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

জব্বার আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6867 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কাো ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষকি

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6868 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্ষজজুর রহিান, 

ক্ষ ং: মসালেিান

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6869 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষজয়াউর রহিান, 

ক্ষ ং: আক্ষজজুর রহিান

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6870 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রুহুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

মিাক্তার মহাছন

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6871 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাস্তাক আহিদ, 

ক্ষ ং: মগারা ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6872 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে িন্নান, ক্ষ ং: 

মগারা ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6873 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নাগু িাক্ষে, ক্ষ ং: 

আবুে মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6874 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মহাছন, ক্ষ ং: 

িীর হাক্ষসি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6875 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ইিান মহাছন, ক্ষ ং: 

িীর হাক্ষসি

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6876 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নবী মহাছন, ক্ষ ং: 

িীর হাক্ষসি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6877 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্তার মহালসন, 

ক্ষ ং: িীর হাক্ষসি

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6878 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে মহালসন, 

ক্ষ ং: আবুে িনজুর

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6879 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

আবুে িনজুর

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6880 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবু বকর, ক্ষ ং: 

আবুে িনজুর

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6881 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সক্ষব্বর আহিদ, 

ক্ষ ং: খুইল্যা ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6882 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাহাঙ্গীর আেি, 

ক্ষ ং: জক্ষকর আেি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6883 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রুস্তি আেী, ক্ষ ং: 

িক্ষত আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6884 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাছন আেী, ক্ষ ং: 

ইসা আেী

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6885 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ইসা আেী, ক্ষ ং: 

হাক্ষসি আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6886 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহালসন আেী, ক্ষ ং: 

ইসা আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6887 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: করি আেী, ক্ষ ং: 

িক্ষত আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6888 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষত আেী, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6889 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ আেী, ক্ষ ং: 

হাক্ষকি আেী

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6890 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সসয়দ আেি, 

ক্ষ ং:অক্ষে মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6891 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ইউসু  আেী, ক্ষ ং: 

ক্ষদে মিাহােদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6892 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

উো ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6893 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষদে মিাহােদ, 

ক্ষ ং: তাজর মুল্লুক

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6894 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নক্ষজর আহিদ, 

ক্ষ ং: নক্ষব মহাছন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6895 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জব্বর, ক্ষ ং: মিাোঃ 

কালু

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6896 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মসয়দ কক্ষরি, ক্ষ ং: 

উো ক্ষিয়া

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6897 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জািাে মহাসন, 

ক্ষ ং: ক্ষদে মিাহােদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6898 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শাহাব উক্ষিন, ক্ষ ং: 

ক্ষদে মিাহােদ

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6899 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রিজান আেী, ক্ষ ং: 

আবুে মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6900 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সিসু আেি, ক্ষ ং: 

আবু সািা

0.17 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6901 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শাহ আেি, ক্ষ ং: 

আবু সািা

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6902 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহাছন আহিদ, 

ক্ষ ং: নবী মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6903 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

নবী মহাছন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6904 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মগারা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

নবী মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6905 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শাহ আেি, ক্ষ ং: 

মগাোি আকবর

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6906 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সাহাব উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মগাোি আকবর

0.26 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6907 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বক্ষদ আেি, ক্ষ ং: 

মগাোি আকবর

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6908 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষসকদার ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: জব্বর আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6909 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ ং: 

ইো ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6910 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িজে কক্ষরি, ক্ষ ং: 

ইো ক্ষিয়া

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6911 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর আহিদ, ক্ষ ং: 

িজলু িাক্ষে

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6912 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে হাক্ষকি, 

ক্ষ ং: মিাোঃ কালু

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6913 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহাছন আেী, ক্ষ ং: 

ইউসু  আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6914 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ ং: 

ইসিাইে

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6915 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

মিাছন আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6916 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আলনায়ারা, ক্ষ ং: 

মিাসন আেী

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6917 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ কালু, ক্ষ ং: 

আব্দুর রক্ষহি

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6918 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

নক্ষজর মহাছন

0.16 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6919 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অক্ষে আহিদ, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6920 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ ং: 

নক্ষব মহাছন

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6921 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

জবর মুলুক

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6922 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাক্ষকি, ক্ষ ং: নক্ষজর 

মহাছন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6923 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাছন আেী, ক্ষ ং: 

শহর আেী

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6924 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শািশু আেি, ক্ষ ং: 

শহর আেী

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6925 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শাহাদুর, ক্ষ ং: 

শািশু আেি

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6926 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আয়ুব আেী, ক্ষ ং: 

আবুে সািা

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6927 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কক্ষবর আহিদ, 

ক্ষ ং: আবুে সািা

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6928 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাক্তার, ক্ষ ং: 

আবুে মহাছন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6929 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং: 

নুর বশর

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6930 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর বশর, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6931 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি:  আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কালু

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6932 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রিল্যা, ক্ষ ং: মিাোঃ 

কালু

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6933 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাস্তাক আহিদ, 

ক্ষ ং মগারা ক্ষিয়া

0.23 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6934 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মগাোি আেী, ক্ষ ং: 

মিাোঃ আেী

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6935 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বদুজ জািাে, ক্ষ ং: 

আবদু রক্ষহি

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6936 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ছবুরা খাতুন, ক্ষ ং: 

দুদু ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6937 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাসান আেী, ক্ষ ং: 

শহর আেী

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6938 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবদুর রক্ষহি, ক্ষ ং: 

আবুে মহালছন

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৫১১ ৪৯১৯ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6939 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ভুলু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

মিাজাহার ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৫১১ ৪৯১৯ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6940 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৫১১ ৪৯১৯ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6941 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিৌোনা মিাহােদ 

নূর, ক্ষ ং: আবু বক্কর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৫১১ ৪৯১৯ ২  াকাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6942 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহোে, ক্ষ ং: মৃত 

মচচা আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৫৫১১ ৪৯১৯ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6943 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কক্ষবর আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দু রহিান

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6944 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে বশর, ক্ষ ং: 

আব্দু রহিান

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6945 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাক্তার আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দু রহিান

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6946 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দু রহিান

0.26 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6947 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে আক্ষজজ, 

ক্ষ ং: আবুে মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6948 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর কািাে, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6949 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

িত্তুে মহাছন

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6950 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে কক্ষবর, ক্ষ ং: 

িত্তুে মহাছন

0.22 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6951 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

িত্তুে মহাছন

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6952 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে বশর, ক্ষ ং: 

িত্তুে মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6953 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে আক্ষজজ

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6954 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ওয়াক্ষসি, ক্ষ ং: 

সাক্ষব্বর আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6955 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু সুক্কুর

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6956 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কাো, ক্ষ ং: আব্দু 

সাোি

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6957 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আব্দুর রউি

0.22 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6958 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আব্দুর রউি

0.16 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6959 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

আব্দু রউি

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6960 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সসয়দুে হক, ক্ষ ং: 

আব্দুে মিানাি

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6961 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ ং: 

আব্দুে মিানাি

0.22 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6962 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আহিদ কক্ষবর, 

ক্ষ ং: আব্দুে মিানাি

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6963 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

উো ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6964 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষন আেি, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6965 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িকতুে মহালসন, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6966 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: উো ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

সছয়দ আহিদ

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6967 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে িন্নান, ক্ষ ং: 

মগাোি মহালসন

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6968 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে হাক্ষকি, 

ক্ষ ং: মগাোি মহালসন

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6969 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে হক, ক্ষ ং: 

মগাোি মহালসন

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6970 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে হক, ক্ষ ং: 

আব্দুে িন্নান

0.22 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6971 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

হাছন আেী

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6972 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িীর কালসি, ক্ষ ং: 

হাছন আেী

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6973 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: খইল্যা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

হায়দর আেী

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6974 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবু তালহর, ক্ষ ং: 

আব্দুস সাোি

0.17 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6975 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে েক্ষতি, ক্ষ ং: 

আব্দুস সাোি

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6976 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ ং: 

আব্দুস সাোি

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6977 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মহালসন, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6978 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6979 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6980 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জাোে আহিদ, 

ক্ষ ং: মগাোি আকবর

0.22 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6981 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে িনজুর, ক্ষ ং: 

ম ঠান আেী

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6982 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী মহাছন, ক্ষ ং: 

ম ঠান আেী

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6983 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে কালদর, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6984 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষসকদার ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: আব্দুে জব্বার

0.17 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6985 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শালহনা, ক্ষ ং: আবুে 

বশর

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6986 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর আহিদ, ক্ষ ং: 

সছয়দ আহিদ

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6987 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বক্ষশর আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দু রহিান

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6988 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্ষন আেি, ক্ষ ং: 

ক্ষসক্ষিক আহিদ

0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6989 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কুেসুিা আক্তার, 

স্বািী: আয়াস উক্ষিন

0.22 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২  কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6990 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িক্তুে মহাসন, ক্ষ ং: 

িক্ষকর আহিদ

0.22 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

6991 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আলনায়ারা মবগি, 

ক্ষ ং: মহালসন আহিদ

0.24 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6992 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রালশদা মবগি, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6993 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: রুক্ষজনা আক্তার, 

ক্ষ ং: আহিদ মহালসন

0.28 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6994 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাক্ষিদ মহাছন, ক্ষ ং: 

নুর মহাছন

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6995 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কুেসুিা আক্তার, 

ক্ষ ং: সছয়দুে হক

0.22 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6996 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িালতিা খাতুন, 

ক্ষ ং: আব্দু সাোি

0.21 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6997 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শালকর, ক্ষ ং: 

আশরাি আেী

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6998 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বশর, ক্ষ ং: নুর 

আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

6999 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

আেী মহালসন

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7000 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সসয়দুে হক, ক্ষ ং: 

মিাজালেে

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7001 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুর মহালসন, ক্ষ ং: 

আব্দুে আক্ষজজ

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7002 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বক্ষশর আহিদ, ক্ষ ং: 0.22 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7003 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাসন, ক্ষ ং: িীর 

আহিদ

0.23 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7004 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শালকর, ক্ষ ং: িীর 

আহিদ

0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7005 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহালসন, ক্ষ ং: 0.25 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7006 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাজালেে, ক্ষ ং: 0.20 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7007 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: কালু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

মিাছন আেী

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7008 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আেী মহাছন, ক্ষ ং: 

আব্দুে আক্ষজজ

0.18 উত্তর হ্নীো নাই নাই ৫০৩৮ ৪৫৪৮ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7009 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: এি.এ িঞ্জুর 

িাস্টার, ক্ষ ং: নুর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7010 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  শারক্ষিন আক্তার, 

ক্ষ ং: সালহদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7011 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ ং: 

ঠান্ডা ক্ষিয়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7012 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  এজাহার আেি, 

ক্ষ ং: আব্দুস মসাবহান 

িক্ষকর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7013 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

মসালেিান

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7014 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: তালহর আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দু জক্ষেে

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7015 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রক্ষহিা খাতুন, ক্ষ ং: 

সসয়দ আহিদ

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7016 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ক্ষসক্ষিক আহিদ, 

ক্ষ ং: নুরুে ইসোি

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7017 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7018 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  আহােদ কক্ষবর, 

ক্ষ ং: নুরুে ইসোি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7019 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ ং: 

মসােতান

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7020 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  নুরুে হক, ক্ষ ং: মৃ. 

িকবুে আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7021 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িাহমুদুে হক, ক্ষ ং: 

মৃ. িকবুে আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7022 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জালহদ আেি, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7023 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং:  

মৃ. আবুে কালশি

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7024 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর আহিদ, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7025 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  নুরুে কক্ষবর, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7026 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মিাোঃ সুেতান, ক্ষ ং: 

মৃ. কালসি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7027 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কালু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

সছয়দ আকবর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7028 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: খাইরুে বশর, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7029 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  সসয়দ কালসি, 

ক্ষ ং: মিাজাহার ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7030 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

মৃ. িকবুে আহিদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7031 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  মুনাি, ক্ষ ং: মৃ. 

জাির আেি

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7032 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

মৃ. আেী হায়দও

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7033 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুে েক্ষতি, ক্ষ ং: 

মৃ. এজাহার ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7034 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ইক্ষেয়াছ ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

দুদু ক্ষিয়া

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7035 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রুক্ষজনা আক্তার, 

ক্ষ ং: মৃ. এয়াকুব আেী

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7036 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আতাউর রহিান, 

ক্ষ ং: ক্ষরদুয়ান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7037 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আ: নক্ষব, ক্ষ ং: মৃ. 

নক্ষজর মহালসন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7038 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাক্ষবব মহাছন, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7039 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

নক্ষজর মহালসন

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7040 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আলয়শা মবগি, 

ক্ষ ং: নুরুে আেি

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7041 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7042 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  মুসক্ষেি, ক্ষ ং: 

ওির আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7043 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জািাে মহালসন, 

ক্ষ ং: আেী মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7044 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে বশর, ক্ষ ং: 

সছয়দ আহিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7045 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িজে আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দু শুক্কুর

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7046 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাজী অক্ষে আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দু শুক্কুর

0.27 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7047 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িঞ্জুর আেি, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.27 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7048 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

আলিাে মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7049 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.29 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7050 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সাইফুে ইসোি, 

ক্ষ ং: আব্দু রহিান

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7051 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু মসাবহান

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7052 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আলনায়ারা মবগি, 

ক্ষ ং: ধো ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7053 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

সছয়দ নুর

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7054 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে হালসি, ক্ষ ং: 

মৃ. কালু ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7055 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শারক্ষিন আকতার, 

ক্ষ ং: নুরুে কক্ষবর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7056 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

গুনু ক্ষিয়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7057 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সসয়দ আহিদ, 

ক্ষ ং: আবুে কালসি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7058 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ছাোিাত উল্লাহ, 

ক্ষ ং: আবুে কালশি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7059 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ক্ষরদুয়ান, ক্ষ ং: 

িক্ষরদ আহিদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7060 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ ং: নুর 

আহিদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7061 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাক্ষিদুল্লাহ, ক্ষ ং: নুর 

আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7062 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: অক্ষে আহিদ, ক্ষ ং: 

শহর আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7063 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সছয়দ আহিদ, ক্ষ ং: 

শহর আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7064 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শক্ষিউল্লাহ, ক্ষ ং: 

নক্ষজর মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7065 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: দীন মিাহােদ, 

ক্ষ ং: মসােতান আহিদ

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7066 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  শাহ আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7067 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সসয়দ আেি, ক্ষ ং: 

নুরুে আেি

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7068 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ইউসুি, ক্ষ ং: মিাোঃ 

মহাছন

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7069 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মবোে মহালসন, 

ক্ষ ং: আেী চাঁন

0.27 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7070 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ক্ষিলরাজ আহিদ, 

ক্ষ ং: আক্ষজজুে হক

0.27 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7071 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মতৌক্ষহদুে ইসোি, 

ক্ষ ং: োে ক্ষিয়া

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7072 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ ং: 

িত্তুে মহাছন

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7073 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাজী সছয়দ আহিদ, 

ক্ষ ং: িত্তুে মহাছন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7074 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সসয়দ মহাছন সও:, 

ক্ষ ং: িত্তুে মহাছন

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7075 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মিাোঃ ইসহাক, ক্ষ ং: 

শহর আেী

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7076 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  আইজুে ইসোি, 

ক্ষ ং: মিাোঃ ইসহাক

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7077 কক্সবাজার উক্ষখয়া মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাোঃ নুরুে ইসোি, 

ক্ষ ং: দুদু ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7078 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মহাছন আহিদ, 

ক্ষ ং: কাো ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7079 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাছান উল্লাহ, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7080 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ছক্ষেমুল্লাহ, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7081 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কক্ষরমুল্লাহ, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7082 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রক্ষহমুল্লাহ, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7083 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুল্লাহ, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7084 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কক্ষবর আহিদ, 

ক্ষ ং: আবুে কালসি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7085 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নক্ষজর আহিদ, 

ক্ষ ং: আবুে কালসি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7086 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সুরত আেি, ক্ষ ং: 

আবুে কলসি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7087 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

আবুে কালসি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7088 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শািসুে আেি, 

ক্ষ ং: আবুে কালসি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7089 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সাইফুে ইসোি, 

ক্ষ ং: আবুে কালসি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7090 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

হাজী জাির আেী

0.32 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7091 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মগাোি শক্ষরি, 

ক্ষ ং: হাজী জাির আেী

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7092 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ইিাি শক্ষরি, ক্ষ ং: 

হাজী জাির আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7093 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ইয়াকুব শক্ষরি, 

ক্ষ ং: হাজী জাির আেী

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7094 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িক্ষনর আহিদ, ক্ষ ং: 

মিাোঃ শক্ষি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7095 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জািাে মহালসন, 

ক্ষ ং: নক্ষজর আহােদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7096 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দু রহিান, ক্ষ ং: 

মৃত আক্ষজউল্লাহ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7097 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শক্ষিউল্লাহ, ক্ষ ং: 

িজজুে হক

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7098 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুে হক, ক্ষ ং: 

সুেতান আহিদ

0.29 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7099 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মগাোি কক্ষবর, 

ক্ষ ং: িকবুে আহিদ

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7100 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মখারক্ষশদ আেি, 

ক্ষ ং: মদলোয়ার মহালসন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7101 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ ং: 

আব্দুস শুক্কুর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7102 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ক্ষিজানুর রহিান, 

ক্ষ ং: মখারক্ষশদ আেি

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7103 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

িক্ষকর মিাহােদ

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7104 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবু তালেব, ক্ষ ং: 

নুরুে হক

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7105 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রুক্ষজনা আক্তার, 

ক্ষ ং: আহােদ ক্ষিক্ষস্ত্র

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7106 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সছয়দুন ক্ষনছা, ক্ষ ং: 

শাহ আেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7107 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ ং: 

সছয়দ মহাছন

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7108 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সসয়দ সরওয়ার 

কািাে, ক্ষ ং: ডাোঃ ইক্ষিস 

আেী

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7109 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  হাছন আেী, ক্ষ ং: 

নজু ক্ষিয়া

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7110 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরুে বশর, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7111 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জালকর মহাছন, 

ক্ষ ং: মসালেিান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7112 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কািাে মহাছন, ক্ষ ং: 

নবী মহাছন

0.32 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7113 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কাক্ষদর মহাছন, ক্ষ ং: 

নবী মহাছন

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7114 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আিান উল্লাহ, ক্ষ ং: 

নবী মহাছন

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7115 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দু ছাোি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ শক্ষব

0.27 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7116 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িঞ্জুর আেি, ক্ষ ং: 

আব্দুে মিানাি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7117 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুে মিানাি, 

ক্ষ ং: সসয়দ মহাছন

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7118 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িাহাত কাক্ষছি, 

ক্ষ ং: িজে কক্ষরি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7119 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: তালহরা মবগি, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7120 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সালদক মহাছন, 

ক্ষ ং: মহাছন আহিদ

0.03 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7121 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

গুরা ক্ষিয়া

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7122 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মহাছন শক্ষরি, ক্ষ ং: 

িক্ষতউর রহিান

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7123 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবু বক্কও, ক্ষ ং: 

আব্দু শুক্কুর

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7124 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাছন শক্ষরি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7125 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রহিত শক্ষরি, ক্ষ ং: 

হাজী মিাোঃ শক্ষরি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7126 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শিসু আেি, ক্ষ ং: 

জক্ষেে আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7127 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে বশর, ক্ষ ং: 

মিাহােদ মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7128 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সাোিত উল্লাহ, 

ক্ষ ং: নুর আেি

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7129 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

শহর আেী

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7130 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আক্ষির মহাছন, ক্ষ ং: 

আবুে বশর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7131 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাজী হাক্ষবব 

মহাছাইন, ক্ষ ং: িকবুে 

মহাছাইন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7132 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শিলসর আেি, 

ক্ষ ং:  জক্ষেলুর রহিান

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7133 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জক্ষেে আহিদ, 

ক্ষ ং: নুর আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7134 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে কালশি, 

ক্ষ ং: মসানা আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7135 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জালহরা খাতুন, 

ক্ষ ং: হালসি আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7136 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ইউসু  আেী, ক্ষ ং: 

তালজা ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7137 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ইউসু  আেী, ক্ষ ং: 

হাক্ষববুর রহিান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7138 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রক্ষিক উক্ষিন, ক্ষ ং: 

হাক্ষববুর রহিান

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7139 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7140 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরুে হক, ক্ষ ং: বক্ষদ 

আহিদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7141 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মহোে উক্ষিন, ক্ষ ং: 

আেী চাঁন

0.29 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7142 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িক্ষরয়ি মবগি, ক্ষ ং: 

ইক্ষেয়াছ

0.29 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7143 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  কক্ষিে উক্ষিন, 

ক্ষ ং: নুর আহােদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7144 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জয়নাে উক্ষিন, 

ক্ষ ং: নুর আহিদ

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7145 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুে গফ্িার, 

ক্ষ ং: নুর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7146 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জাির আহিদি, 

ক্ষ ং: নক্ষজর মহাসন

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7147 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: বক্ষদ আেি, ক্ষ ং: 

মিাসাব্বর

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7148 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7149 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আহিদ উল্লাহ, ক্ষ ং: 

নাক্ষসর আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7150 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হালিজ আহিদ, 

ক্ষ ং: দুদু ক্ষিয়া

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7151 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আেী আকবর, ক্ষ ং: 

নাক্ষসর মিাহােদ

0.14 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7152 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  মহোে উক্ষিন, 

ক্ষ ং: আেী আকবর

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7153 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুে আক্ষিন, 

ক্ষ ং: আেী আকবর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7154 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

িক্ষকর আহিদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7155 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

িজে কক্ষরি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7156 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জাক্ষকর মহাসন, 

ক্ষ ং: আক্ষজি আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7157 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ ং: 

নুরুে আক্ষিন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7158 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মরজাউে কক্ষরি, 

ক্ষ ং: নুরুে আক্ষিন

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7159 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ক্ষিজানুর রহিান, 

ক্ষ ং: িজে হক

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7160 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আলনায়ার, ক্ষ ং: 

সছয়দ আহিদ

0.29 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7161 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মিাোঃ আেী, ক্ষ ং: 

সছয়দ আহিদ

0.29 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7162 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রক্ষিক উক্ষিন, ক্ষ ং: 

সাক্ষব্বর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7163 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কািাে মহাছন, ক্ষ ং: 

মুক্ষহবুল্লাহ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7164 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মিাতালহর ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: আক্ষির মহালসন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7165 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শাহ জাহান, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষিদ

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7166 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর জাহান, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহাছন

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7167 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িনতাজ উক্ষিন, 

ক্ষ ং: নুরুে হুদা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7168 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শিসু আেি, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহাছন

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7169 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহাছন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7170 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাোঃ নুরুে ইসোি, 

ক্ষ ং: আক্ষির মহাছন

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7171 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সালবর আহিদ, 

ক্ষ ং: কক্ষবর আহিদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7172 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবু বকর ক্ষছক্ষিক, 

ক্ষ ং: মসােতান আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7173 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

আবু বকর ক্ষছক্ষিক

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7174 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কাইয়ুি সও:, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7175 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িক্ষিজুর রহিান, 

ক্ষ ং: নক্ষজর মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7176 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নক্ষজর আহিদ, 

ক্ষ ং: খক্ষেলুর রহিান

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7177 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রক্ষিক উক্ষিন, ক্ষ ং: 

িাও: নাক্ষছর উক্ষিন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7178 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রক্ষিক উক্ষিন, ক্ষ ং: 

িাও: নাক্ষছর উক্ষিন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7179 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: গুেজার মবগি, 

ক্ষ ং: আবুে কালসি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7180 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ শক্ষরি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7181 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাজী িক্ষতউর 

রহিান, ক্ষ ং: আব্দুে 

হাক্ষিদ

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7182 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুে িালেক, 

ক্ষ ং: আব্দুল্লাহ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7183 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শক্ষিউে হক, ক্ষ ং: 

আব্দুে কালদর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7184 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রক্ষিক উক্ষিন, ক্ষ ং: 

িজে আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7185 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর আহিদ, ক্ষ ং: 

আেী মহাছন

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7186 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জাির আহিদ 

(কালু), ক্ষ ং: কক্ষবর 

আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7187 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: অক্ষে আহিদ, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7188 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সুেতান আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দুর রহিান

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7189 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জালহরা মবগি, 

ক্ষ ং: কাো ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7190 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আলয়শা মবগি, 

ক্ষ ং: নুর মিাহােদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7191 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে হালশি, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7192 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কক্ষবর আহিদ, 

ক্ষ ং: িকদু আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7193 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সিসু আেি, ক্ষ ং: 

আক্ষির হািজা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7194 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুল্লাহ, ক্ষ ং: 

সক্ষেি উল্লাহ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7195 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মুক্ষজবুর রহিান, 

ক্ষ ং: নাক্ষসর মহাছন ু্

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7196 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

মুক্ষিজুর রহিান

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7197 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আলনায়ার ইসোি, 

ক্ষ ং: আেী মহালসন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7198 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সছয়দ আহিদ, ক্ষ ং: 

িাগন আেী

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7199 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ ং: 

হাক্ষিদুে হক

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7200 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ ং: 

হাক্ষিদুে হক

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7201 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শািসু আেি, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7202 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: বক্ষশর আহিদ, ক্ষ ং: 

শক্ষি আেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7203 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ ং: 

শক্ষি আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7204 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িাহমুদুে হক, ক্ষ ং: 

বক্ষদউর রহিান

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7205 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: োয়ো মবগি, ক্ষ ং: 

হারুন ক্ষিয়া

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7206 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ ং: 

বক্ষদউর রহিান

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7207 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রক্ষহমুল্লাহ, ক্ষ ং: 

ক্ষিয়া মহাছন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7208 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে িঞ্জুর, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7209 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবদুে কুদ্দুস, 

ক্ষ ং: অক্ষসউর রহিান

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7210 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ক্ষিজানুর রহিান, 

ক্ষ ং: সাোিত উল্লাহ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7211 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সাোিত উল্লাহ, 

ক্ষ ং: সছয়দ আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7212 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সছয়দুে আক্ষিন, 

ক্ষ ং: ইিীস আেী

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7213 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জাহাঙ্গীর আেি, 

ক্ষ ং: আব্দুে জব্বার

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7214 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে মহাছন, ক্ষ ং: 

আক্ষির হািজা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7215 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর আহিদ, ক্ষ ং: 

আক্ষির হািজা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7216 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে বশর, ক্ষ ং: 

আক্ষির হািজা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7217 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে িঞ্জুর, ক্ষ ং: 

আক্ষির হািজা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7218 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুর িনসুর, ক্ষ ং: 

আক্ষির হািজা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7219 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুে জব্বার, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7220 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ইক্ষেয়াছ খাতুন, 

ক্ষ ং: অক্ষসউর রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7221 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রহিত উল্লাহ, ক্ষ ং: 

এরশাদুে হক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7222 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: এরশাদুে হক, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7223 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সবুজ শি বা, ক্ষ ং: 

মৃত প্রফুল্ল

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7224 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ক্ষিেন শি বা, ক্ষ ং: 

মৃত প্রফুল্ল

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7225 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শাহাদাত মহা: 

মজালয়ে, ক্ষ ং: শািসু 

আেি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7226 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: এহসান উল্লাহ, ক্ষ ং: 

মহাছন আহিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7227 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মহালসন আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দুে কক্ষরি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7228 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর নাহার, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মিাবারক

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7229 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মিাোঃ ইসোি, ক্ষ ং: 

এরশাদুে হক

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7230 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  িক্ষকর মিাহােদ, 

ক্ষ ং: এরিাদুে হক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7231 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হারুন ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

কাজে ইসোি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7232 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুে আক্ষিন, 

ক্ষ ং:  মিাোঃ হাক্ষসি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7233 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মিাতালেব, ক্ষ ং: 

বক্ষশর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7234 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাক্ষিদুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7235 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শক্ষিউল্লাহ, ক্ষ ং: 

নাক্ষসর আহিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7236 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সছয়দ উল্লাহ, ক্ষ ং: 

শাহাদাত মহাছাইন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7237 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  নুরুে ইসোি, 

ক্ষ ং: নাক্ষসর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7238 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আেী আকবর, ক্ষ ং: 

িক্ষকর মিাহােদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7239 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সছয়দ আকবর, 

ক্ষ ং: িক্ষকর মিাহােদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7240 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মহাসলনরা মবগি, 

ক্ষ ং: হাক্ষববুল্লাহ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7241 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  হালজরা খাতুন, 

ক্ষ ং: িকবুে আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7242 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

সক্ষি উক্ষিন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7243 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  আেী আকবর, 

ক্ষ ং: শিসু আেি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7244 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: গুে বানু, ক্ষ ং: দুদু 

ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7245 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7246 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরুে আবছার, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7247 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরুে মিাস্তািা, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7248 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সসয়দ কক্ষরি, ক্ষ ং: 

শাহাদাত আেী

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7249 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাক্ষববুল্লা, ক্ষ ং: 

শাহাদাত আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7250 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  ধো ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

এনামুে হক

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7251 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  মিাোঃ আেী কালু, 

ক্ষ ং: িক্ষকর মিাহােদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7252 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  নুর হািজা, ক্ষ ং: 

আক্ষির হািজা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7253 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

সাক্ষব্বর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7254 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: এবাদুল্লাহ, ক্ষ ং: 

সসয়দ উল্লাহ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7255 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কক্ষবর আহিদ, 

ক্ষ ং: নুর আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7256 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

মগাোি আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7257 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আহােদ মহাছন, 

ক্ষ ং: কালু ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7258 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  িকবুে আহিদ, 

ক্ষ ং:  রওশন আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7259 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরে হাক্ষকি, ক্ষ ং: 

মিাজাফ্ির আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7260 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সছয়দ আহিদ, ক্ষ ং: 

মগাোি বারী

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7261 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িালতিা খাতুন, 

ক্ষ ং: মিরলদৌস

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7262 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মহাছন আহিদ, 

ক্ষ ং: মিাক্তার আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7263 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আক্ষজজুে হক, ক্ষ ং: 

কাক্ষদর মহাছন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7264 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িালতিা খাতুন, 

ক্ষ ং: হাক্ষিদুে হক

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7265 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ ং: 

হাক্ষকি আেী

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7266 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: খালেদা মবগি, 

ক্ষ ং: এরশাদুল্লাহ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7267 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আক্ষজজুে হক

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7268 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মবোে মহাছন, ক্ষ ং: 

সক্ষিউল্লাহ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7269 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরুে হক, ক্ষ ং: 

কালদর মহালসন

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7270 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে মহালসন, 

ক্ষ ং: আসরব জািান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7271 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িাহমুদুে হক, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7272 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

আক্ষজজুর রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7273 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  জক্ষিো খাতুন, 

ক্ষ ং: নুর আেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7274 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর আলয়শা, ক্ষ ং: 

রহিত উল্লাহ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7275 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সসয়দুে ইসোি, 

ক্ষ ং: মিাহােদ ইসোি

0.12 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7276 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হায়দর আেী, ক্ষ ং: 

নুর মিাহােদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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আর.এস 

দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7277 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  আইজুে ইসোি, 

ক্ষ ং: হায়দর আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7278 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ক্ষসকান্দর আেী, 

ক্ষ ং: বদরুজ্জািান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7279 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: চাঁন ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

ক্ষসকান্দর আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7280 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  োো ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

ক্ষসকান্দর আেী

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7281 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কাক্ষদর মহাছন, ক্ষ ং: 

আজগর আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7282 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িালতিা খাতুন, 

ক্ষ ং: নুর নক্ষব

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7283 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: িাহমুদুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আব্দু রহিান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7284 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

সসয়দ আেি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7285 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কালু

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7286 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: রক্ষশদা খাতুন, ক্ষ ং: 

আব্দুে িাবুদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7287 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

হায়দর আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7288 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাছন আেী, ক্ষ ং: 

রহিত আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7289 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

নুর আেি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7290 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর মহালসন, ক্ষ ং: 

বশত আেী

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7291 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: বশত আেী, ক্ষ ং: 

আক্ষজি আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7292 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শািসুক্ষিন, ক্ষ ং: 

আশরাি আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7293 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাক্ষেিা মবগি, ক্ষ ং: 

িঈন উক্ষিন

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7294 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আশরাি আেী, 

ক্ষ ং: আক্ষজি আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7295 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জাোে উক্ষিন, ক্ষ ং: 

আশরাি আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7296 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কক্ষরি উক্ষিন, ক্ষ ং: 

আশরাি আেী

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7297 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ওলহদ আেী, ক্ষ ং: 

আশরাি আেী

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7298 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ক্ষদেদার ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

ওলহদ আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7299 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  িনতাজ ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: ওলহদ আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7300 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  জািাে মহালসন, 

ক্ষ ং: মিাক্তার আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7301 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

খালেকুজ্জািান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7302 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

মশখ আেী আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7303 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুে িাবুদ, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7304 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আব্দুে আেী, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7305 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

খালেক উজ্জািান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7306 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: বাহার উল্লাহ, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7307 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শালকর আহিদ, 

ক্ষ ং: খালেক উজ্জািান

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7308 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

নাক্ষছর মিাহােদ

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7309 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মিাহােদ ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: আবুে মহাছন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7310 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাক্ষকি আেী, ক্ষ ং: 

বক্ষদউর রহিান

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7311 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মতারি আেী, ক্ষ ং: 

আক্ষজি আেী

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7312 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: হাক্ষিদুে হক, ক্ষ ং: 

মতারি আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7313 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মতারি আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7314 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর উক্ষিন নাগু, 

ক্ষ ং: মতারি আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7315 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  বক্ষশর আহিদ, 

ক্ষ ং: মিাোঃ মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7316 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  আশরাি আেী, 

ক্ষ ং: মিাোঃ মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7317 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: নুর আেী, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7318 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  আজগর আেী, 

ক্ষ ং: মিাোঃ মহাছন

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7319 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: মিাোঃ আেী, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7320 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: সসয়দ আেি, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7321 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: শক্ষি আেি, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7322 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  মহাছন আহিদ, 

ক্ষ ং: মগারা ক্ষিয়া

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7323 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি: কািাে মহাছন, ক্ষ ং: 

নাক্ষজর মহাছন

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7324 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  রক্ষশদ আহিদ, 

ক্ষ ং: দুদু ক্ষিয়া

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7325 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  আেি শাহ, ক্ষ ং: 

মনজাহ আহিদ

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7326 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং শা োপুর নাি:  শক্ষিউল্লাহ, ক্ষ ং: 

ছদু ক্ষিয়া

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ কাচাঁ ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7327 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবছার ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আবুে মহালসন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7328 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাহাঙ্গীর ড্রাইিার, 

ক্ষ ং: িনতাজ ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7329 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িনতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

নক্ষজর মহাছন

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7330 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু নুর, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কালু

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7331 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে িন্নান, ক্ষ ং: 

নাক্ষজর মহাছন

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7332 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহোে উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7333 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহাছন মজাহর, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7334 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

ইসোি

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7335 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

ইসোি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7336 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জািরা মবগি, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7337 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিারক্ষশদা মবগি, 

ক্ষ ং: মিাোঃ আেি

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7338 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ওির, ক্ষ ং: নুর 

আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7339 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইসোি, ক্ষ ং: ঠান্ডা 

ক্ষিয়া

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7340 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কালদর মহাছন, ক্ষ ং: 

ঠান্ডা ক্ষিয়া

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7341 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবু বকর, ক্ষ ং: 

জাোে আহিদ

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7342 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উসিান, ক্ষ ং: 

জাোে আহিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7343 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সক্ষব্বর আহিদ, 

ক্ষ ং: িজে আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7344 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ ং: 

বকতার

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7345 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাকতার ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: আব্দুে গফুর

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7346 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষিলরাজ ড্রাইিার, 

ক্ষ ং: আব্দুে গফুর

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7347 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বাদশাহ ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7348 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং মিাোঃ মসকান্দর, ক্ষ তা- 

মৃত কক্ষবর আহােদ, সাং-

 মসকান্দলরর মঘানা, 

শা োপুর, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

12.00 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৬৩২ ২ ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7349 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7350 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শাহ জাহান, ক্ষ ং: 

আব্দু িক্ষজদ

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7351 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

সছয়দ আক্ষিন

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7352 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ ইসোি, ক্ষ ং: 

সছয়দ আক্ষিন

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7353 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িওোঃ রক্ষিক, ক্ষ ং: 

বক্ষদউে আেি

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7354 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রিজান আেী, ক্ষ ং: 

সছয়দ কক্ষরি

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7355 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সাইফুে ইসোি, 

ক্ষ ং: ক্ষির কালসি

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7356 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর কািাে, ক্ষ ং: 

নুর ইসোি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7357 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবু তালহর, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7358 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাহাবুবব, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7359 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7360 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

হাছন আহিদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7361 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে মিানাি, 

ক্ষ ং: আক্ষির মহাছন

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7362 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে হাক্ষশি, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহাছান

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7363 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  আক্তার মহাছন, 

ক্ষ ং: জাোে আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7364 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আরি, 

ক্ষ ং:আেী আহিদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7365 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শক্ষিকা মবগি, ক্ষ ং: 

আব্দু িালেক

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7366 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রক্ষশদ, 

ক্ষ ং:আেী আহিদ

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7367 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আকতার মহাছন, 

ক্ষ ং: আব্দু রক্ষশদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7368 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

আব্দু রক্ষশদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7369 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

মহাছন আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7370 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইব্রাহীি, ক্ষ ং: আবু 

সছয়দ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7371 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাবালরক মহালসন, 

ক্ষ ং: আবু সছয়দ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7372 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: পুতুক্ষন, ক্ষ ং: বুলু 

ক্ষিয়া

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7373 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

িজর রহিান

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7374 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেী, ক্ষ ং: 

মহাছন আহি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7375 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মরজাউে কক্ষরি, 

ক্ষ ং: নুর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7376 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7377 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মরলহনা মবগি, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7378 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলরিা মবগি, 

ক্ষ ং: আব্দুে গফুর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7379 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জোে, ক্ষ ং: আব্দু 

হাক্ষিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7380 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ কক্ষবর, ক্ষ ং: 

নুরুে আক্ষিন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7381 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িালতিা মবগি, 

ক্ষ ং: সুেতান আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7382 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর বাহার, ক্ষ ং: 

নুরুে কক্ষবর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7383 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দুে হক, ক্ষ ং: 

এচাচ ক্ষিয়া

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7384 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

ক্ষিয়া মহাছন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7385 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষিনা মবগি, ক্ষ ং: 

মনওয়াজ উক্ষিন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7386 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: তসক্ষেিা আকতার, 

ক্ষ ং: রক্ষিক

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7387 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

আব্দুে আক্ষজজ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7388 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মদলোয়ার মহাছন, 

ক্ষ ং: ক্ষিয়া মহাছন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7389 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইক্ষেয়াছ, ক্ষ ং: নুরুদা 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7390 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাক্ষছনা মবগি, ক্ষ ং: 

মসােতান

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7391 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7392 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাহাঙ্গীর আেি, 

ক্ষ ং: আবুে হালসি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7393 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ছক্ষকনা খাতুন, ক্ষ ং: 

আব্দু শুক্কুর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7394 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বজে কক্ষরি, ক্ষ ং: 

গুরা ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7395 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

গুরা ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7396 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

ক্ষদে মিাহােদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7397 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে হালশি, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7398 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাজাহার 

ক্ষিয়া,ক্ষ ং: নাক্ষজর 

মহাছাইন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7399 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নক্ষজর মহাছন, ক্ষ ং: 

োে মিাহােদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7400 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িিতাজ মবগি, 

ক্ষ ং: নাক্ষজর মহাছন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7401 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেতাজ ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: নক্ষজর আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7402 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মবোে ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

নক্ষজর মহাছন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7403 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হালিজ আহিদ, 

ক্ষ ং: আক্ষির মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7404 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: লুলু আরা, ক্ষ ং: 

সিসু আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7405 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7406 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ত ন ধর, ক্ষ ং: 

সালরদা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7407 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহাছন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7408 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

ইয়ার আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7409 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: পুতুয়না, ক্ষ ং: আব্দু 

শুক্কুর

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7410 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িনুয়ারা, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7411 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িালতিা, ক্ষ ং: আবু 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7412 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িলনায়ারা, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7413 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িিতাজ মবগি, 

ক্ষ ং: সছয়দ আেি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7414 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শক্ষিক ড্রাইিার, 

ক্ষ ং: উো ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7415 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মছনুয়ারা, ক্ষ ং: 

সছয়দ আেি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7416 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সিসু আেি, ক্ষ ং: 

আেী মহাছন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7417 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সাবুকুন নাহার, 

ক্ষ ং: মিাোঃ মসক্ষেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7418 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাহমুদুে হক, ক্ষ ং: 

উো ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7419 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রক্ষকি, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7420 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

িজে আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7421 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

মহাছন আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7422 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রিজান আেী, ক্ষ ং: 

মহাছন আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7423 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহাছন আহিদ, 

ক্ষ ং:  ওয়ালজদ আেী

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7424 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

মহাছন আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7425 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রশন আেী, ক্ষ ং: 

রক্ষশদ আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7426 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে িালজদ, 

ক্ষ ং: আব্দুে গফুর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7427 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জোে আহিদ, 

ক্ষ ং: আক্ষির হািজা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7428 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শাক্ষস িাো, ক্ষ ং: 

বাবুে ধর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7429 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  মিাোঃ ইউনুস, ক্ষ ং: 

নুরুে আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7430 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুক্ষনে ধর, ক্ষ ং: 

মিাধন ধর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7431 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: চন্দন ধর, ক্ষ ং 

মিাধন ধর

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7432 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  োশ ধর, ক্ষ ং: 

ক্ষবধু ধর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7433 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মুতারাি, ক্ষ ং: 

রাজমৃহন ধর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7434 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুজন ধর, 

ক্ষ ং:বাবুে ধর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7435 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী মহাছন, ক্ষ ং: 

উক্ষজর আেী

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7436 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কুেসুিা মবগি, 

ক্ষ ং: কািাে মহাছন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7437 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সালবর আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দু সাোি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7438 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ নুরলছিা, ক্ষ ং: 

আবুে মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7439 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষির কালসি, ক্ষ ং: 

আক্ষিন উল্লাহ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7440 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িনসুর আেী, ক্ষ ং: 

ইয়ার মিাহােদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7441 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষদে মিাহােদ, 

ক্ষ ং: িনসুর আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7442 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কাে  ুসরদার, 

ক্ষ ং: ইয়ার মিাহােদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7443 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মোকিান হাক্ষকি, 

ক্ষ ং: ঠান্ডা ক্ষিয়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7444 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ঠান্ডা িাক্ষে, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7445 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ শক্ষিক, ক্ষ ং: 

ঠান্ডা ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7446 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আসিা, ক্ষ ং: ওির 

আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7447 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জনু সওদাগর, ক্ষ ং: 

নুর মিাহােদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7448 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ ং 

মিাোঃ আেী

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7449 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ম োন আেী, ক্ষ ং: 

নুরুে আক্ষিন

0.29 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7450 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষিদ

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7451 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

সছয়দ আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7452 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষকর মিাহােদ, 

ক্ষ ং: আেী আকবর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7453 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

আব্দুে আক্ষজজ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7454 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষিজ আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু জক্ষেে

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7455 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাক্ষিদা খাতুন, ক্ষ ং: 

আব্দু শুক্কুর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7456 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু জক্ষেে, ক্ষ ং: 

রিজান আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7457 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলয়শা খাতুন, 

ক্ষ ং: উো ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7458 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু হাক্ষিদ, ক্ষ ং: 

আব্দু িাবুদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7459 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িলনায়ারা মবগি, 

ক্ষ ং: জক্ষকর আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7460 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর নাহার, ক্ষ ং: 

নুরুে কক্ষবর

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7461 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইউনুস, ক্ষ ং: মিাোঃ 

মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7462 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ জাোে, ক্ষ ং: 

জাক্ষহদ মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7463 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

মগাোি মসাবহান

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7464 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ শক্ষরি, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7465 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ মহাছন, ক্ষ ং:  

আেী িদন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7466 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষতউর রহিান, 

ক্ষ ং: এজাহার ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7467 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রক্ষকি, ক্ষ ং: 

এজাহার ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7468 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জক্ষকর আহিদ, 

ক্ষ ং: কাো ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7469 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িলনায়ার, ক্ষ ং: 

জক্ষকর আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7470 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

জক্ষকর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7471 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

আক্কে আেী

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7472 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সরওয়ার আেি, 

ক্ষ ং: জব্বর মুল্লুক

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7473 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ ক্ষছক্ষিক, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7474 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাহাঙ্গীর আেি, 

ক্ষ ং: িক্ষরদ আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7475 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7476 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ছারা খাতুন, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7477 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর মিাস্তািা, ক্ষ ং: 

জক্ষকর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7478 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে কক্ষবর, ক্ষ ং: 

আেী মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7479 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী মহাছন, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7480 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং: 

আেী মহালসন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7481 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  মনজাি উক্ষিন, 

ক্ষ ং: আেী মহালসন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7482 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে আক্ষজজ, 

ক্ষ ং: আব্দু জব্বর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7483 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নাক্ষছিা, ক্ষ ং: সছয়দ 

আেি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7484 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে কক্ষবর, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7485 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ মহাছন, ক্ষ ং: 

নুরুে কক্ষবর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7486 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষরয়ি খাতুন, 

ক্ষ ং:আকতার মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7487 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষিনারা মবগি, ক্ষ ং: 

জাক্ষহদ মহাছন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7488 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

জক্ষকর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7489 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষিনারা মবগি, ক্ষ ং: 

হাক্ষিদ মহাছন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7490 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িনজুয়ারা মবগি, 

ক্ষ ং: নুর আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7491 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

হাসান আেী

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7492 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষিজা খাতুন, ক্ষ ং: 

আব্দু শুক্কুর

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7493 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

আবুর হাইর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7494 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষকর আেি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7495 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িনসুর আেী, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7496 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলয়শা মবগি, 

ক্ষ ং: আব্দুে িন্নান

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7497 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7498 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর সাোি, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7499 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুরা খাতুন, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7500 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7501 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ হালসি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7502 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাহােদ, ক্ষ ং: 

সছয়দ মহাছন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7503 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষরদা মবগি, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7504 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বাইো খাতুন, ক্ষ ং: 

আব্দু মিানাি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7505 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে িতেব, 

ক্ষ ং: নক্ষজর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7506 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসােতান আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দুে হাক্ষকি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7507 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষদেদার ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আকবর আেী

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7508 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মদলোয়ার মহাছন, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7509 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ নুর, ক্ষ ং: 

মিারকান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7510 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শািশু আেি, ক্ষ ং: 

এোস ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7511 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহাছন আহিদ, 

ক্ষ ং:  রক্ষশদ আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7512 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষবউে আেি, 

ক্ষ ং: রক্ষশদ আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7513 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

কািাে মহাছন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7514 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জয়নাে, ক্ষ ং: ইক্ষিস 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7515 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ রালসে, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7516 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর বশর, ক্ষ ং: নক্ষব 

মহালসন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7517 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  ারক্ষবনা আক্তার, 

ক্ষ ং: আব্দু শুক্কুর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7518 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

অক্ষে মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7519 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িলনায়ার মবগি, 

ক্ষ ং: মসােতান আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7520 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োয়ো মবগি, ক্ষ ং: 

জহর আেী

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7521 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহাছন আহিদ, 

ক্ষ ং: সুেতান আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7522 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বাচা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

সুেতান আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7523 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7524 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু হালেক, ক্ষ ং: 

আব্দু িালেক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7525 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরু জািান, ক্ষ ং: 

আবুে কালসি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7526 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জন্নাত আরা, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মবোে

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7527 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহাছন আহিদ, 

ক্ষ ং: মৃত ইক্ষেয়াছ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7528 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

নবী মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7529 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মেডু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7530 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসনুআরা, ক্ষ ং: 

আক্ষির আেী

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7531 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলয়শা মবগি, 

ক্ষ ং: নুর আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7532 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কুেসুিা মবগি, 

ক্ষ ং: িক্ষরদ আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7533 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

সছয়দ মহাছন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7534 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

হাক্ষববুর রহিান

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7535 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলনায়ারা, ক্ষ ং: 

নুরুে কক্ষবর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7536 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

হাক্ষববুর রহিান

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7537 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িালতিা মবগি, 

ক্ষ ং: ইক্ষেয়াছ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7538 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মদলোয়ার ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: মিাোঃ মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7539 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ ওয়ালচর

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7540 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সালবর আহিদ, 

ক্ষ ং: দুদু ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7541 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলনায়ার, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7542 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কক্ষবর আহিদ, 

ক্ষ ং: দুদু ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7543 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ ং: 

দুদু ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7544 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর মবগি, ক্ষ ং: 

ক্ষদে মিাহােদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7545 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নক্ষছিা মবগি, ক্ষ ং: 

ইউসুি

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7546 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বক্ষশর আহিদ, ক্ষ ং: 

দুদু ক্ষিয়া

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7547 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িজে কক্ষরি, ক্ষ ং: 

মগাোি আকবর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7548 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষিক, ক্ষ ং: আব্দু 

গফুর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7549 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সনক্ষজদা, ক্ষ ং: 

হাক্ষিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7550 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আবছার, ক্ষ ং: 

জয়নাে উক্ষিন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7551 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর মহাছন, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7552 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইউনুস, ক্ষ ং: নজু 

ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7553 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলনায়ার, ক্ষ ং: 

জাোে আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7554 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শহর বানু, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7555 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী ইসোি, ক্ষ ং: 

নাক্ষসর মহালসন

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7556 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহাছন আহিদ, 

ক্ষ ং: মসােতান আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7557 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী আহিদ,  

ক্ষ ং: মসােতান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7558 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

মসােতান

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7559 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষকর আহিদ, 

ক্ষ ং: বাচা ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7560 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বাদশাহ ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

রক্ষশদ আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7561 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7562 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

জোে আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7563 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7564 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7565 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু জক্ষেে, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7566 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: খাইরুে আেি, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7567 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

অলহদ আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7568 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

মগাোি আহিদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7569 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

মগাোি আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7570 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জোে উক্ষিন, ক্ষ ং: 

ইক্ষিস

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7571 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রহিান, ক্ষ ং: 

ক্ষজলুর রহিান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7572 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িজে কক্ষরি, ক্ষ ং: 

আবুে মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7573 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শক্ষিক, ক্ষ ং: নুরুে 

আক্ষিন

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7574 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সলেিা মবগি, ক্ষ ং: 

আব্দু জক্ষেে

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7575 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ ক্ষছক্ষিক, ক্ষ ং: 

আব্দু জক্ষেে

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7576 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষরনা আক্তার, ক্ষ ং: 

সছয়দুে আক্ষিন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7577 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেতাজ ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: আব্দু রহিান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7578 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে হক, ক্ষ ং: দুদু 

ক্ষিয়া

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7579 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আক্ষজজ, ক্ষ ং: নুরুে 

হক

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7580 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সক্ষেি ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দু িক্ষজদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7581 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7582 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ োলু, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7583 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষহউক্ষিন, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7584 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর মহাছন, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7585 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আক্ষির মহালছন, 

ক্ষ ং: আেী আকবর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7586 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

আেী ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7587 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষিজান, ক্ষ ং: আবুে 

কালসি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7588 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষিজ আেি, ক্ষ ং: 

কালসি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7589 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী মহাছন, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7590 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

সালবর আহিদ

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7591 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কলসি, 

ক্ষ ং:ওলহদ আেী

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7592 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কালু মহডম্যান, 

ক্ষ ং: ওলহদ আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7593 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে হাক্ষকি, 

ক্ষ ং: মগাোি মসাবহান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7594 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রহিান, ক্ষ ং: 

এজাহার ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7595 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7596 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে কক্ষবর, ক্ষ ং: 

কালু মহডম্যান

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7597 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জুহুর আেি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7598 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জয়নাে, ক্ষ ং: আব্দু 

রহিান

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7599 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সািসু আেি, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7600 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7601 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7602 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7603 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর মহাছন, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7604 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7605 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইসোি ধলু, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7606 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শাহা আেি, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7607 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জুহুর আেি, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7608 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ছক্ষিরা, ক্ষ ং: আব্দু 

হাক্ষিদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7609 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আিক্ষবয়া খাতুন, 

ক্ষ ং: আব্দু সাোি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7610 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবু তালহর, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7611 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষির কালসি, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7612 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ মবোে, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7613 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7614 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু জব্বর, ক্ষ ং: 

আব্দু শুক্কুর

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7615 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হারুন রক্ষশদ, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.13 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7616 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রাক্ষবয়া মবগি, ক্ষ ং: 

জাোে আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7617 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু হাক্ষিদ, ক্ষ ং: 

দুদু ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7618 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

দুদু ক্ষিয়া

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7619 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী চান, ক্ষ ং: 

অলহদ আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7620 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বকতার আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দু সাোি

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7621 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আসর আেী, ক্ষ ং: 

ওলহদ আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7622 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষদেদার ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আশকর আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7623 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আহিদ, 

ক্ষ ং: আশকর আেী

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7624 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উসিান, ক্ষ ং: 

ওলহদ আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7625 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মছনুয়ারা মবগি, 

ক্ষ ং: আবু কাোি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7626 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শািসু আেি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7627 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7628 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রহিান, ক্ষ ং: 

আব্দু খালেক

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7629 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রহিান, ক্ষ ং: 

তালেব আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7630 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: তালেব আেী, ক্ষ ং: 

তুরা আেী

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7631 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রহিান, ক্ষ ং: 

কালু

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7632 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ আেি, ক্ষ ং: 

তালেব আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7633 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাহবুবুর রহিান, 

ক্ষ ং: তালেব আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7634 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নাক্ষছর, ক্ষ ং: িজে 

কক্ষরি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7635 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাস্তাক ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দু রহিান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7636 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শািসু, ক্ষ ং: আব্দু 

রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7637 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

ওির আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7638 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আরিাত ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং:আব্দু রহিান

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7639 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাস্তাক, ক্ষ ং: 

জোে আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7640 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

জোে আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7641 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

ওির হািজা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7642 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দনুর, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7643 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাহাঙ্গীর, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7644 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

 আেী আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7645 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7646 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আক্ষির আেী, ক্ষ ং: 

আেী িদন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7647 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আলনাজ ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7648 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ ইউনুস, ক্ষ ং: 

মসানা ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7649 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ মবোে, ক্ষ ং: 

মসানা ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7650 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িালতিা, ক্ষ ং: শাহা 

আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7651 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ ং: 

আেী িদন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7652 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

রক্ষশদ আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7653 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আক্ষির মহাছন, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7654 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জয়নাে, ক্ষ ং: নুর 

আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7655 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

আবুে খালয়র

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7656 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জািাে মহাছন, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7657 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োে ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

দক্ষেলুর রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7658 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে ইোি, ক্ষ ং: 

োো ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7659 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: লুৎফুর রহিা, ক্ষ ং: 

োে ক্ষিয়া

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7660 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জালহদ আেি, ক্ষ ং: 

মুক্ষিজুর রহিান

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7661 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষজয়া রহিান, ক্ষ ং: 

মসানা ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7662 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হালিজ আহিদ, 

ক্ষ ং: নুর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7663 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

সছয়দ আেি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7664 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ মহাছন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কালু

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7665 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7666 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

নক্ষজর আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7667 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষসরাজুে ইসরাি, 

ক্ষ ং: আব্দু রক্ষসদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7668 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষদে মিাহােদ, 

ক্ষ ং: নক্ষজর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7669 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

আবুর মহাসন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7670 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাসন আেী, ক্ষ ং: 

আবুে মহাছন

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7671 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

অক্ষে আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7672 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রহিান, ক্ষ ং: 

মসানা ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7673 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সসয়দ নুর, ক্ষ ং: নুর 

আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7674 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আক্ষিরা, ক্ষ ং: শিসু 

আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7675 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জািাে মহাছন, ক্ষ ং: 

মুতুে মহাছন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7676 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শালজদা আকতার, 

ক্ষ ং: সিসু আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7677 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মদলোয়ার ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: নুর আেি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7678 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জুহুরা মবগি, ক্ষ ং: 

নুর আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7679 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাক্ষিদুে ইসোি, 

ক্ষ ং: ক্ষসরাজুে ইসোি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7680 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মেড়– ড্রািার, ক্ষ ং: 

ইউছু  আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7681 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কালু, ক্ষ ং: ইউছু  

আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7682 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইক্ষেয়াছ, ক্ষ ং: 

ইউসু  আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7683 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িিতাজ মবগি, 

ক্ষ ং: ইসিাইে

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7684 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

বকতার আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7685 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাোে আহিদ, 

ক্ষ ং: উো ক্ষিয়া

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7686 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: লুৎফুর রহিান, 

ক্ষ ং: করি আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7687 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

করি আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7688 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ মসালহে, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7689 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সিসুে আেি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7690 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ িঞ্জুর, ক্ষ ং: 

সুেতান আহিদ

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7691 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7692 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ হালসি, ক্ষ ং: 

ক্ষদে মিাহােদ

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7693 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ছফুরা খাতুন, ক্ষ ং: 

ক্ষদে মিাহােদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7694 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রুিা আক্তার, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মুক্ষিজ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7695 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

বশরত আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7696 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

বরিায়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7697 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাস্তাক আহিদ, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7698 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7699 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলয়শা মবগি, 

ক্ষ ং: উো ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7700 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িলনায়ারা, ক্ষ ং: নুর 

আেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7701 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সক্ষব্বর আহিদ, 

ক্ষ ং: কক্ষবর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7702 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

অক্ষে ক্ষিয়া

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7703 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ জুবাইর, ক্ষ ং: 

ক্ষদে মিাহােদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7704 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িনু ড্রাইিার, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7705 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং: 

আব্দু জক্ষেে

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7706 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ রক্ষশদ, ক্ষ ং: 

নাগু ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7707 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু, ক্ষ ং: মসানা 

ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7708 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ ইউনু, সক্ষ ং: 

বরিায়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7709 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7710 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7711 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িনছুর আেী, ক্ষ ং: 

ওির আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7712 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রিজান আেী, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7713 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িিতাজ মবগি, 

ক্ষ ং: আব্দুে গফুর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7714 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ আকবর, 

ক্ষ ং: আব্দু রহিান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7715 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসালহে, ক্ষ ং: আেী 

আকবর

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7716 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

ইসহাক ক্ষিয়া

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7717 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবু তালহর, ক্ষ ং: 

ক্ষদে মিাহােদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7718 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইক্ষেয়াছ ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আেী মহাছন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7719 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষজয়াউর রহিান, 

ক্ষ ং: ক্ষদে মিাহােদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7720 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাক্ষসনা, ক্ষ ং: 

আব্দুে িাবুদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7721 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রুয়াইদা মবগি, 

ক্ষ ং: আবু ক্ষছক্ষিক

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7722 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7723 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাক্ষিদ মহাছন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ ক্ষছক্ষিক

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7724 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষশদা মবগি, ক্ষ ং: 

িনজুর আেী

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7725 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষহিা খাতুন, ক্ষ ং: 

োে মিাহােদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7726 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবু সতয়ব, ক্ষ ং: 

আব্দু শুক্কুর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7727 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মছনুয়ারা মবগি, 

ক্ষ ং: এহসান উল্লাহ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7728 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ ক্ষিলরাজ, ক্ষ ং: 

আেী মহাছন

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7729 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ নুর, ক্ষ ং: 

ইসহাক আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7730 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষজদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7731 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষকি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7732 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সালকরা মবগি, 

ক্ষ ং: মিাোঃ রক্ষিক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7733 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ োলু, ক্ষ ং: নুর 

আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7734 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মরলহনা আক্তার, 

ক্ষ ং: শক্ষিউল্লাহ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7735 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ ং: 

আকবর আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7736 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ছলেিা খাতুন, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7737 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

ওির হাক্ষকি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7738 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু জক্ষেে, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7739 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষশদা, ক্ষ ং: মিাোঃ 

ইসিাইে

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7740 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রুক্ষজনা মবগি, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7741 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং:  

সছয়দ মহাছন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7742 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কালো ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7743 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রিজান আেী, ক্ষ ং: 

আবলু কালসি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7744 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: এি কািাে, ক্ষ ং: 

িনু ড্রাইিার

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7745 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: খালেদা মবগি, 

ক্ষ ং: সছয়দ মহাছন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7746 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

আব্দু জক্ষেে

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7747 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলনায়ার ইসোি, 

ক্ষ ং: আব্দুে িক্ষজদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7748 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শাহ কািাে, ক্ষ ং: 

আলনায়ার ইসোি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7749 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ মহাছন, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7750 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োলু, ক্ষ ং: মিাোঃ 

মহাছন

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7751 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শক্ষিউল্লাহ, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহাছন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7752 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মবনু আরা, ক্ষ ং: 

উির হাক্ষকি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7753 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসালেিান, ক্ষ ং: 

জাগীর মহাছন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7754 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবু সািা, ক্ষ ং: 

সছয়দ আেি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7755 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহাছন আহিদ, 

ক্ষ ং: আরিাত ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7756 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বাবুে ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আবু সািা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7757 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রুশন আােী, ক্ষ ং: 

আবু সািা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7758 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর জাহান, ক্ষ ং: 

মহাছন আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7759 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আজি বাহার, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7760 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

আবু বকর

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7761 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিারকান, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7762 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

মিাজার ক্ষিয়া

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7763 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

আবু বকর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7764 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রুশন আেী, ক্ষ ং: 

করি আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7765 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আয়ুব আেী, ক্ষ ং: 

করি আেী

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7766 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকারবান আেী, 

ক্ষ ং: করি আেী

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7767 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7768 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

আতর আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7769 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

আবু বকর

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7770 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বাচা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

িজে আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7771 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িজে আহিদ, 

ক্ষ ং: উো ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7772 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

মুজার ক্ষিয়া

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7773 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কুরবান আেী, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7774 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কালু সওদাগর, 

ক্ষ ং: মসােতান আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7775 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ছালবর আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দুে হক

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7776 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে হক, ক্ষ ং: 

ওয়াজ উক্ষিন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ১১৩ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7777 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িাহাবুব রহিান, 

ক্ষ ং: মিাোঃ মহালসন
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫০৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৬৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7778 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রহিান, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫০৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৭০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7779 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: ইসিাইে, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কালদর
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫০৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৭১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7780 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মসলনায়ারা মবগি, 

ক্ষ ং: শািসুে আেি
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫০৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৭২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7781 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাবারক, ক্ষ ং: 

আব্দু জব্বার
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫১০

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৭৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7782 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাস্তািা, ক্ষ ং: 

আব্দু জব্বার
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫১১

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৭৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7783 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মুছা, ক্ষ ং: আব্দু 

জব্বার
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫১২

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৭৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7784 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িারুক, ক্ষ ং: আব্দু 

জব্বার
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫১৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৭৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7785 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: সুেতানা রাক্ষজয়া, 

ক্ষ ং: মিাোঃ রালশদ
0.23

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫১৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৭৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7786 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জাক্ষহদ মহালসন, 

ক্ষ ং: মিাোঃ মহালসন
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫১৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৭৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7787 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িাক্ষনক, ক্ষ ং: আব্দু 

রহিান
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫১৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৭৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7788 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: রুক্ষব আকতার, ক্ষ ং: 

িাহবুবুর রহিান
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫১৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৮০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7789 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িাক্ষবয়া খাতুন, ক্ষ ং: 

মৃত আহিদ
0.16

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫১৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৮১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7790 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

মগাোি আকবর
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫১৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৮২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7791 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

মিাোঃ আেী মহাছন
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫২০

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৮৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7792 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িজলুর আেি, 

ক্ষ ং: আহলিদ মহালসন
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫২১

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৮৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7793 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: রক্ষশদ খুইল্যা, ক্ষ ং: 

আবুে কালসি
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫২২

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৮৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7794 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িক্ষরয়ি খাতুন, 

ক্ষ ং: নুর আেি
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫২৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৮৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7795 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: শাহানা, ক্ষ ং: 

খাইরুে আক্ষিন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫২৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৮৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7796 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: সালেহা, ক্ষ ং: আব্দু 

খক্ষেে
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫২৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৮৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7797 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মোকিান হাক্ষকি, 

ক্ষ ং: আব্দু খক্ষেে
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫২৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৮৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7798 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জক্ষরনা, ক্ষ ং: মিাোঃ 

মসক্ষেি
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫২৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৯০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7799 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মসক্ষেি
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫২৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৯১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7800 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আক্ষজজুে হক, ক্ষ ং: 

সসয়দ আেি
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫২৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৯২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7801 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মদলোয়া, ক্ষ ং: নুর 

আেি

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৩০

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৯৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7802 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আলনায়ার, ক্ষ ং: 

জাোে আহিদ

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৩১

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৯৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7803 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: মসনুয়ারা, ক্ষ ং: 0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৩২

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৯৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7804 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িলনা ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং:জাক্ষহদ মহাসন
0.26

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৩৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৯৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7805 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুরুে বশর, ক্ষ ং: 

কালসি আেী
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৩৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৯৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7806 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মবগি জান, ক্ষ ং: 

নবী মহালসন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৩৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৯৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7807 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: কািরুন মনছা, ক্ষ ং: 

রুহুে আক্ষিন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৩৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১০৯৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7808 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আবুে হালসি, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৩৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১১০০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7809 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জুহুরা মবগি, ক্ষ ং: 

আেী মহাসন
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৩৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১১০১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

0.20



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7810 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: শক্ষি আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৩৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১১০২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7811 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রহিান, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহালসন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৪০

১০৬৮, ১০৭০, 

১১০৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7812 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: সিলসর আেি, 

ক্ষ ং: মসকান্দর
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৪১

১০৬৮, ১০৭০, 

১১০৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7813 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি:, ক্ষ ং: 0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৪২

১০৬৮, ১০৭০, 

১১০৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7814 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

ক্ষিয়া মহালসন
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৪৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১১০৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7815 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িারুক ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দু জব্বার
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৪৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১১০৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7816 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জাির, ক্ষ ং: মিাোঃ 

খক্ষেে
0.16

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৪৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১১০৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7817 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আলনায়ার, ক্ষ ং: 

মদলোয়ার
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৪৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১১০৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7818 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রহিান ক্ষিক্ষস্ত্র, 

ক্ষ ং: িীর আেী
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৪৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১১১০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7819 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মরনু মবগি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ সাোি
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৪৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১১১১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7820 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: ক্ষেয়াকত আেী, 

ক্ষ ং: হালসি আহিদ
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৪৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১১১২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7821 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

নাক্ষজর মহালসন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৫০

১০৬৮, ১০৭০, 

১১১৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7822 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: উসিান গক্ষন, ক্ষ ং: 

নাক্ষজর মহাছন
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৫১

১০৬৮, ১০৭০, 

১১১৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7823 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

নাক্ষজর মহালসন
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৫২

১০৬৮, ১০৭০, 

১১১৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7824 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: ইয়াকুব আেী , 

ক্ষ ং: মহালসন আেী
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৫৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১১১৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7825 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আক্ষরিা মবগি, 

ক্ষ ং: নুর মহালসন
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৫৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১১১৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7826 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: পুতুন, ক্ষ ং: খক্ষেলুর 

রহিান
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৫৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১১১৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7827 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আবু বকতার, ক্ষ ং: 

খক্ষেলুর রহিান
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৫৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১১১৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7828 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

খক্ষেলুর রহিান
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৫৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১১২০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7829 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: ক্ষছক্ষিক আহিদ, 

ক্ষ ং: খক্ষেলুর রহিান
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৫৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১১২১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7830 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু জক্ষেে, ক্ষ ং: 

ক্ষিয়া মহালসন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৫৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১১২২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7831 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কালো
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৬০

১০৬৮, ১০৭০, 

১১২৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7832 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: ক্ষদেদার, ক্ষ ং: 

মসাবহান
0.17

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৬১

১০৬৮, ১০৭০, 

১১২৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7833 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: কািাে, ক্ষ ং: 

মসাবহান
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৬২

১০৬৮, ১০৭০, 

১১২৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7834 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আয়ুব আেী, ক্ষ ং: 

তাজে িক্ষল্লক
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৬৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১১২৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7835 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু জক্ষেে, ক্ষ ং: 

আলনায়ার আেী
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৬৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১১২৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7836 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: বকতার ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

নাক্ষজর মহালসন
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৬৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১১২৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7837 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মকারবান, ক্ষ ং: 

নাক্ষজর মহালসন
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৬৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১১২৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7838 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: হাছন আেী, ক্ষ ং: 

আেী আকবর
0.24

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৬৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৩০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7839 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: সাইফুে ইসোি, 

ক্ষ ং: আেী আকবর
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৬৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৩১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7840 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: োলো,  ক্ষ ং: 0.28

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৬৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৩২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7841 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

আেী আকবর
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৭০

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৩৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7842 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং: 

আেী আহলিদ
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৭১

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৩৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7843 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুরুে আক্ষিন ক্ষসোঃ, 

ক্ষ ং: আব্দু জব্বার ক্ষসোঃ
0.21

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৭২

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৩৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7844 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

অক্ষছউর রহিান
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৭৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৩৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7845 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আক্ষজজুে হক, ক্ষ ং: 

জক্ষসি উক্ষিন
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৭৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৩৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7846 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ ং: 

আোঃ উক্ষিন
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৭৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৩৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7847 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: ইসোি ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

ক্ষিয়া মহালসন
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৭৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৩৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7848 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৭৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৪০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7849 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মকারবান আেী, 

ক্ষ ং: আেী আকবর
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৭৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৪১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7850 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: ইসিাইে, ক্ষ ং: 

আেী আকবর
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৭৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৪২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7851 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

আেী আকবর
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৮০

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৪৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7852 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জক্ষিো খাতুন, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষকি
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৮১

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৪৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7853 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: রাক্ষবয়া বশরী, ক্ষ ং: 0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৮২

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৪৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7854 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষকি
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৮৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৪৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7855 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রজ্জাক, ক্ষ ং: 

আব্দুে হাক্ষকি
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৮৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৪৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7856 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িক্ষরয়ি খাতুন, 

ক্ষ ং: নুর আহিদ
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৮৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৪৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7857 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

ক্ষসক্ষিক আহিদ
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৮৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৪৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7858 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৮৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৫০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7859 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৮৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৫১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7860 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

নক্ষজর মহাছন
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৮৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৫২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7861 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মগাোি আকবর, 

ক্ষ ং: আক্ষির মহাছন
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৯০

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৫৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7862 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: শাহা আেি, ক্ষ ং: 

সুেতান আহিদ
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৯১

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৫৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7863 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আক্ষছয়া খাতুন, ক্ষ ং: 

আহিদ আেী
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৯২

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৫৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7864 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ ং: 

দুদু ক্ষিয়া
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৯৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৫৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7865 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

ক্ষিয়া মহালসন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৯৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৫৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7866 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মহাসন আেী, ক্ষ ং: 

ক্ষিয়া মহালসন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৯৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৫৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7867 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

দুদু ক্ষিয়া
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৯৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৫৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7868 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মহালসন আেী, ক্ষ ং: 

ক্ষিয়া মহালসন
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৯৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৬০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7869 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিৌোঃ আব্দুে গফুর, 

ক্ষ ং: দুদু ক্ষিয়া
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৯৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৬১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7870 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িলনায়ার, ক্ষ ং: 

আব্দুে িাবুদ
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৫৯৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৬২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7871 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬০০

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৬৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7872 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

আয়ুব আেী
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬০১

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৬৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7873 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: নাক্ষছিা, ক্ষ ং: সসয়দ 0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬০২

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৬৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7874 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: ক্ষরয়াজ, ক্ষ ং: আয়ুব 0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬০৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৬৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7875 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: জািাে, ক্ষ ং: আয়ুব 0.16

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬০৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৬৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7876 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দুে মিানাি, 

ক্ষ ং: আয়ুব আেী
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬০৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৬৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7877 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িীর কালসি, ক্ষ ং: 

মিায়ালজে আহিদ
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬০৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৬৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7878 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আক্ষির মহাছন, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬০৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৭০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7879 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: খালেক, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহাছন
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬০৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৭১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7880 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িক্ষজবুে হক, ক্ষ ং: 

মিাজাহার ক্ষিয়া
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬০৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৭২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7881 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: রালশদ, ক্ষ ং: 

িাহমুদুে হক
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬১০

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৭৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7882 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: িক্ষরয়ি খাতুন, ক্ষ ং: 0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬১১

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৭৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7883 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু রক্ষশদ
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬১২

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৭৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7884 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ জাকাক্ষরয়া, 

ক্ষ ং: আক্ষির মহাছন
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬১৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৭৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7885 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আলনায়ার ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: আয়াছ আেী
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬১৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৭৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7886 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুর আশা, ক্ষ ং: 

সসয়দ আেি
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬১৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৭৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7887 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আহিদ ক্ষিক্ষস্ত্র, ক্ষ ং: 

আহিদ আেী
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬১৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৭৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7888 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬১৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৮০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7889 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আবু বকর, ক্ষ ং: 

িকবুে হাক্ষিদ
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬১৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৮১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7890 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ মহালসন, ক্ষ ং: 

আবুে মহালসন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬১৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৮২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7891 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু হাক্ষকি, ক্ষ ং: 

আবুে মহালসন
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬২০

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৮৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7892 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জক্ষির মহালসন, 

ক্ষ ং: আবুে মহালসন
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬২১

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৮৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7893 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আবুে মহালসন
0.17

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬২২

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৮৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7894 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ ং: 

আবুে মহালসন
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬২৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৮৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7895 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

আবুে মহালসন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬২৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৮৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7896 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: আবুে মহালসন, ক্ষ ং: 0.16

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬২৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৮৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7897 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

দুদু ক্ষিয়া
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬২৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৮৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7898 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: ঠান্ডা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আব্দুে আক্ষজজ
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬২৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৯০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7899 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

আব্দুে কক্ষরি
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬২৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৯১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7900 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ নুর, ক্ষ ং: 

আব্দুে কক্ষরি
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬২৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৯২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7901 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আক্ষির মহালসন, 

ক্ষ ং: মিলহর আেী
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৩০

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৯৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7902 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মসােতান আহিদ, 

ক্ষ ং: নুর আহিদ
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৩১

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৯৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7903 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৩২

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৯৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7904 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: রালবয়া, ক্ষ ং: কক্ষবর 

আহিদ
0.16

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৩৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৯৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7905 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িীর আহিদ, ক্ষ ং: 

এজাহার ক্ষিয়া
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৩৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৯৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7906 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: গুেতাজ মবগি, 

ক্ষ ং: আবদুল্লাহ
0.16

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৩৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৯৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7907 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আহিদ কক্ষবর, 

ক্ষ ং: আব্দুল্লাহ
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৩৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১১৯৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7908 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ ং: 0.17

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৩৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১২০০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7909 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আহিদ কক্ষবর
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৩৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১২০১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7910 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মসনুয়ারা, ক্ষ ং: 

চালেক
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৩৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১২০২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7911 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মবোে, ক্ষ ং: আব্দুে 

মিাতালেব
0.16

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৪০

১০৬৮, ১০৭০, 

১২০৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7912 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দুে আক্ষিন, 

ক্ষ ং: আব্দুে মিাততালেব
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৪১

১০৬৮, ১০৭০, 

১২০৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7913 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আবদুে গফুর, ক্ষ ং: 

আব্দুে মিাতালেব
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৪২

১০৬৮, ১০৭০, 

১২০৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7914 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: সসয়দ নুর, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৪৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১২০৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7915 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ ক্ষবল্লাহ, ক্ষ ং:  

আব্দু সাোি
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৪৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১২০৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7916 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মগারা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ
0.21

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৪৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১২০৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7917 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: হালিজ আহিদ, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৪৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১২০৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7918 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জনু মবগি, ক্ষ ং: 

জক্ষকর মহালসন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৪৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১২১০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7919 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাসতাক আহিদ, 

ক্ষ ং: জক্ষকর মহাসন
0.17

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৪৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১২১১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7920 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: সসয়দ আেি, ক্ষ ং: 

অক্ষসউর রহিান
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৪৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১২১২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7921 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: শািসু আেি, ক্ষ ং: 

ক্ষসরাজ উক্ষিন
0.16

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৫০

১০৬৮, ১০৭০, 

১২১৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7922 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: খাইরুে আক্ষিন, 

ক্ষ ং: ক্ষসরাজ উক্ষিন
0.16

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৫১

১০৬৮, ১০৭০, 

১২১৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7923 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: রুহুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

ক্ষিয়া মহালসন
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৫২

১০৬৮, ১০৭০, 

১২১৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7924 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: হালিজ আহিদ, 

ক্ষ ং: এজাহার ক্ষিয়া
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৫৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১২১৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7925 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ ং: 

আেী মহালসন
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৫৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১২১৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7926 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জাহাঙ্গীর আেি, 

ক্ষ ং: আেী মহালসন
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৫৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১২১৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7927 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ মহালসন, ক্ষ ং: 

হালসি
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৫৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১২১৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7928 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিারক্ষশদা, ক্ষ ং: 

আক্তার মহালসন
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৫৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১২২০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7929 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুর আহিদ, ক্ষ ং: 

নবী মহাছন
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৫৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১২২১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7930 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: রুলবে ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

মিাোঃ আেি
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৫৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১২২২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7931 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িলনা ক্ষিয়া , ক্ষ ং: 

িক্ষকর আহিদ
0.21

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৬০

১০৬৮, ১০৭০, 

১২২৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7932 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

মগারা ক্ষিয়া
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৬১

১০৬৮, ১০৭০, 

১২২৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7933 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রহিান, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৬২

১০৬৮, ১০৭০, 

১২২৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7934 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িক্ষরয়ি খাতুন, 

ক্ষ ং: জক্ষসি উক্ষিন
0.17

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৬৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১২২৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7935 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: হায়দর আেী, ক্ষ ং: 

আব্দু
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৬৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১২২৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7936 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: আয়ুব আেী, ক্ষ ং: 0.16

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৬৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১২২৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7937 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ কক্ষবর, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ
0.16

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৬৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১২২৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7938 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: বাহাদুর আেী, ক্ষ ং: 

সিসু আেি
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৬৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৩০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7939 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: সিসু আে, ক্ষ ং: 0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৬৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৩১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7940 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাস্তাক, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৬৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৩২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7941 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: রক্ষহিা খাতুন, ক্ষ ং: 0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৭০

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৩৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7942 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: বক্ষদউজান, ক্ষ ং: 

রক্ষশদ আহিদ
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৭১

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৩৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7943 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: ক্ষদেদার ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ
0.21

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৭২

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৩৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7944 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুর আহিদ, ক্ষ ং: 

আেী মহাসন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৭৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৩৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7945 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৭৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৩৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7946 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জালকর আেি, 

ক্ষ ং: মসােতান আহিদ
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৭৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৩৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7947 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৭৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৩৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7948 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নক্ষিনা খাতুন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহালসন
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৭৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৪০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7949 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: ইসোি সরকার, 

ক্ষ ং: আব্দু শুক্কুর
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৭৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৪১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7950 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: সলবকুন নাহার, 

ক্ষ ং: শক্ষিক
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৭৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৪২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7951 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিৌওোঃ মিাোঃ ইক্ষিস, 

ক্ষ ং: ইয়াকুব আেী
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৮০

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৪৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7952 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: ইউছু  আেী, ক্ষ ং: 

নুর আহিদ
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৮১

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৪৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7953 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: ছফুরা খাতুন, ক্ষ ং: 0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৮২

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৪৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7954 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জক্ষকর আহিদ, 

ক্ষ ং: মৃত েক্ষতি
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৮৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৪৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7955 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: োে ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৮৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৪৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7956 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জক্ষহর আহিদ, 

ক্ষ ং: মৃত মসানােী
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৮৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৪৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7957 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

আব্দুে মিাতালেব
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৮৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৪৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7958 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: গফুর ক্ষিয়া , ক্ষ ং: 

িক্ষকর মিাহােদ
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৮৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৫০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7959 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িক্ষকর আহিদ, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৮৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৫১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7960 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জক্ষহর আাহিদ, 

ক্ষ ং: নবাব আেী
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৮৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৫২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7961 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: সসয়দ আেী , ক্ষ ং: 

আবদু সাোি
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৯০

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৫৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7962 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িাসুি আেী, ক্ষ ং: 

নুর আেি
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৯১

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৫৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7963 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুর আােি, ক্ষ ং: 

আব্দু মিাতালেব
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৯২

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৫৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7964 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ মহালসন, ক্ষ ং: 

নুর ইসোি
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৯৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৫৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7965 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আলিনা মবগি, 

ক্ষ ং: মিাোঃ মহালসন
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৯৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৫৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7966 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু রাজ্জাক, ক্ষ ং: 

মিলহর আেী
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৯৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৫৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7967 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: জক্ষহর আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দুে িাবুদ
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৯৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৫৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7968 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: রক্ষশদা মবগি, ক্ষ ং: 

সালবকুন নাহার
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৯৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৬০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7969 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মকারবান আেী, 

ক্ষ ং: আব্দুে হাক্ষিদ
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৯৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৬১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7970 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: সািসক্ষিন, ক্ষ ং: 

আেী আকবর
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৬৯৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৬২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7971 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: িীর আহিদ, ক্ষ ং: 

আেী আকবর
0.19

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭০০

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৬৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7972 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাস্তাক্ষিজুর রহোঃ, 

ক্ষ ং: আেী আকবর
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭০১

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৬৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7973 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ ইউছু , ক্ষ ং: 

আলনায়ার
0.22

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭০২

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৬৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7974 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুরুে হক, ক্ষ ং: 

ক্ষসরাজুে ক
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭০৩

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৬৬

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7975 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

িজে কক্ষরি
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭০৪

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৬৭

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7976 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মরাক্ষজনা, ক্ষ ং: 

আলনায়ার
0.15

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭০৫

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৬৮

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7977 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: হারুন, ক্ষ ং: রুশন 

আেী
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭০৬

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৬৯

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7978 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

মৃত আক্ষির
0.16

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭০৭

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৭০

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7979 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: নুর সাোি ক্ষিক্ষস্ত্র, 

ক্ষ ং: আব্দু শুক্কুর
0.20

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭০৮

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৭১

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7980 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মুসা আকবর, ক্ষ ং: 

সরওয়ার
0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭০৯

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৭২

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7981 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং

নাি: রক্ষশদা, ক্ষ ং: জালকর 0.25

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭১০

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৭৩

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7982 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মিাোঃ মহালসন, ক্ষ ং: 

িজে রহিান
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭১১

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৭৪

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7983 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং
নাি: মখারলশদ আেি, 

ক্ষ ং: মিাোঃ মহালসন
0.18

ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২০৫৪, 

২৫০৭, 

২৭১২

১০৬৮, ১০৭০, 

১২৭৫

২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7984 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ হারুন, ক্ষ ং: 

ইিাি শরীি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7985 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ হালরজ, ক্ষ ং: 

ইিাি শরীি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7986 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবছার উক্ষিন, 

ক্ষ ং: শক্ষহদুর রহিান

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7987 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িজে হাক্ষকি, ক্ষ ং: 

শক্ষহদুর রহিান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7988 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং: 

শক্ষহদুর রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7989 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে হক, ক্ষ ং: 

দুদু ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7990 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

িীর কালসি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7991 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: , ক্ষ ং: 0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

7992 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আো উক্ষিন, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7993 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্বাস আহিদ, 

ক্ষ ং: ইসহাক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7994 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইসহাক, ক্ষ ং: 0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7995 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োো ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

আবুে খাইর

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7996 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ কক্ষবর, ক্ষ ং: 

আবুে খাইর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7997 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মগাোি শক্ষরি, 

ক্ষ ং: আবু  ুে খাইর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7998 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মগাোি কক্ষবর, 

ক্ষ ং: এরশাদুে হক

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

7999 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: এরশাদুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8000 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাসান বক্ষশর, ক্ষ ং: 

ইসোি আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8001 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহোে উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ হাসান

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8002 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ শুক্কুর, ক্ষ ং: 

জক্ষকর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8003 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কক্ষবর আহিদ,  

ক্ষ ং: হাক্ষিদ আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8004 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

কালো ক্ষিয়া

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8005 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জয়নব বানু, ক্ষ ং: 

শক্ষহদ বশর

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8006 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সসয়দ মহালসন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ শক্ষরি

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8007 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ ং: 

িকবুে আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8008 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরে আবছার, ক্ষ ং: 

নুরুে আক্ষিন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8009 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আক্ষতক, ক্ষ ং: 

আবুে কালসি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8010 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইিাি মহালসন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহালসন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8011 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আবছার, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহালসন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8012 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ মহালসন, ক্ষ ং: 

আব্দুে আক্ষজজ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8013 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রহিান, ক্ষ ং: মিাোঃ 

মহালসন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8014 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহালসন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8015 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রুক্ষজনা, ক্ষ ং: নুর 

সােিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8016 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রুক্ষজনা, ক্ষ ং: আব্দু 

কক্ষরি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8017 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলিনা, ক্ষ ং: 

জয়নাে

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8018 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর নাহার, ক্ষ ং: 

িক্ষরদ আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8019 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আলয়শা, ক্ষ ং: 

মিাোঃ হারুন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8020 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

ক্ষদেদার

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8021 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর ছবা, ক্ষ ং: 

আবুে মহালসন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8022 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাোঃ আহিদ, ক্ষ ং: 

দুদু ক্ষিয়া

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8023 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জুলুর আহিদ, ক্ষ ং: 

শক্ষি আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8024 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দ কালশি, ক্ষ ং: 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8025 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কক্ষিে উক্ষিন, ক্ষ ং: 

ইসহাক আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8026 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ ং: 

সক্ষব্বর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8027 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: , ক্ষ ং: 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8028 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আহিদ, ক্ষ ং: 0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8029 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইসহাক আহিদ, 

ক্ষ ং:

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8030 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সনক্ষজদা মবগি, 

ক্ষ ং: আব্দু শুক্কুর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8031 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িালতিা মবগি, 

ক্ষ ং: কালদর মহালসন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8032 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মবোে, ক্ষ ং: 

কালদর মহালসন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8033 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহোে উক্ষিন, ক্ষ ং: 

কালদর মহালসন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8034 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

সক্ষবত আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8035 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রহিত উল্লাহ, ক্ষ ং: 

িাছন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8036 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8037 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষব আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু কালদর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8038 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাক্ষসনা মবগি, ক্ষ ং 

মিাোঃ জক্ষেে

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8039 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রুক্ষজনা মবগি, ক্ষ ং: 

ইউনুস আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8040 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জুহুর আহিদ, ক্ষ ং: 

সক্ষবত

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8041 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষবোে, ক্ষ ং: আেী 

আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8042 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুল্লাহ, ক্ষ ং: 0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8043 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বক্ষদরান, ক্ষ ং: আেী 

আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8044 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জয়নাে, ক্ষ ং: 

আয়ুব আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8045 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলয়না, ক্ষ ং: 

আইনুর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8046 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষিক, ক্ষ ং: আেী 

আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8047 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8048 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রালশে, ক্ষ ং: আেী 

আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8049 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

হাক্ষকি আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8050 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ কালো, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহাছন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8051 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মুক্ষিজুে আেি, 

ক্ষ ং: আব্দু শুক্কুর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8052 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

নুর মহালসন

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8053 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে হাক্ষকি, 

ক্ষ ং: নুর মহালসন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8054 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রাক্ষজয়া মবগি, ক্ষ ং: 

শক্ষিউে আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8055 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর কক্ষবর, ক্ষ ং: 

জোে আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8056 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িনছুর আেী, ক্ষ ং: 

মিাোঃ রাজ্জাক

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8057 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

মৃত আেী মহাছন

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8058 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8059 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষনর আহিদ, ক্ষ ং: 

িনসুর রহিান

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8060 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাতালেব মহালসন, 

ক্ষ ং: মৃত মিাোঃ কালসি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8061 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে হালসি, ক্ষ ং: 

োে  ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8062 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সাোউক্ষিন, ক্ষ ং: 

সািসুক্ষিন

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8063 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রাক্ষবয়া খাতুন, ক্ষ ং: 

িলয়জ আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8064 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জন্নাত, ক্ষ ং: মিাোঃ 

বাবুে

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8065 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর নাহার, ক্ষ ং: 

জক্ষির আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8066 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আদ নবী, ক্ষ ং: 

ইসোি ক্ষিয়া

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8067 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মখারক্ষশদা, ক্ষ ং: 

সািসু আেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8068 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকউক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত িংপুরা চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8069 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংইয়াপু চাকিা, 

ক্ষ ং: কুইচযা চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8070 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  তাইং চাকিা, 

ক্ষ ং: কম্যার অং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8071 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িালেক্ষবকা, ক্ষ ং: 

িন্ডহুর

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8072 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রতন চাকিা, ক্ষ ং: 

উংতং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8073 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুজন চাকিা, ক্ষ ং: 

উৎথন চাকাি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8074 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অংধাবা চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত িংক্ষচঅং

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8075 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অংথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: নোঅং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8076 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উথাইংক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: তাক্ষনপু চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8077 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ঐকযথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: চান্ডু চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8078 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষচংকো চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত থাংচাং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8079 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংএো চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত িংক্ষকউ চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8080 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  া াউ চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত অংলকচা চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8081 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বিংক্ষচ চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত বাগবার

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8082 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংতাং চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত তাক্ষনপু চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8083 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অংক্ষচিং চাকিা, 

ক্ষ ং: ছাক্ষিউয়া চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8084 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষচং ক্ষচংমু চাকিা, 

ক্ষ ং: ছািাইগু চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8085 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ছািাইগু চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত ক্ষতক্ষিরং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8086 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উিংক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত িলক্ক চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8087 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: থানকুক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: তাক্ষনপু চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8088 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রইিাক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত রইিং

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8089 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষচংক্ষকউ চাকিা, 

ক্ষ ং: গাক্ষবংচা চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8090 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকোচা চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত িাক্ষচঅং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8091 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অংনাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: িংচুঅং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8092 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: চাকযিং চাকিা, 

ক্ষ ং: িাইনা চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8093 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাথাইনপু চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষজবন চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8094 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষিন্টু চউচাইং, ক্ষ ং: 

ছইচাইং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8095 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষিিাক্ষছং চাকিা, 

ক্ষ ং: উিাচা চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8096 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষকনা বরং চাকিা, 

ক্ষ ং: সদইোপু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8097 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংইচা চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত ক্ষচংতাইন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8098 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকংচারাং চাকিা, 

ক্ষ ং: অংলকচা চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8099 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: থাইনচাউ চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত অংলকচা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8100 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উয়ানপু চাকিা, 

ক্ষ ং: িংোউ চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8101 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অিে চাকিা, ক্ষ ং: 

িংবাঅং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8102 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উ চা চাকিা, ক্ষ ং: 

রািা চরন চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8103 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকািে মহডম্যান, 

ক্ষ ং: মৃত  ক্ষতন্দ্র মিাহন

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8104 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: থামুক্ষকং চাকিা, 

ক্ষ ং: িংিংথাইন চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8105 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: চাইিং চাকিা, 

ক্ষ ং: চাইয়ারং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8106 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাপু চাকিা, ক্ষ ং: 

উোিং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8107 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রাখাইনক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: তাক্ষনপু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8108 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকবাইয়া চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত িংক্ষচো চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8109 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িঙ্গেিয় চাকিা, 

ক্ষ ং: গাক্ষবন্দা চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8110 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: গাক্ষবন্দা চাকিা, 

ক্ষ ং: িংউো চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8111 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকিাচা চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত ক্ষচংপু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8112 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উকাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: িংচঅং চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8113 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংক্ষচথাইং চাকিা, 

ক্ষ ং: িাইনা চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8114 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মুক্ষন্দর চাকিা, ক্ষ ং: 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8115 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষচলুং চাকিা, ক্ষ ং: 

 া াউ চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8116 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকিং চাকিা, ক্ষ ং: 

িংচিউ চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8117 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উক্ষতিং চাকিা, 

ক্ষ ং: পুলিরং চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8118 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুক্ষসংো চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত অক্ষঙ্গ চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8119 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকিং চাকিা, ক্ষ ং: 

চাক্ষকিং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8120 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উিথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: উক্ষকিং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8121 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উোক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: মিাোইং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8122 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইথুইং চাকিা, ক্ষ ং: 

িিাইং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8123 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষনিংথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: িংথাইনক্ষচং চাকিা

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8124 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োেং চাকিা, ক্ষ ং: 

চািাইগু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8125 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অংলিরং চাকিা, 

ক্ষ ং: মকালিজা চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8126 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংবাদা চাকিা, 

ক্ষ ং: পুোইয়া চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8127 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মজলোক্ষ য়া চাকিা, 

ক্ষ ং:  াপুইনা চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8128 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বান্দু চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষচংথাইনু

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8129 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিািংগু চাকিা, 

ক্ষ ং: সুক্ষিং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8130 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সাক্ষিজা চাকিা, 

ক্ষ ং: সুক্ষিং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8131 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুকুরজা চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত চািাং চাকিা

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8132 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষিথন চাকিা, ক্ষ ং: 

অংোচা চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8133 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কালো চাকিা, ক্ষ ং: 

অংলিরং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8134 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: থাইনাক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: িংপুজা চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8135 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষিক্ষজং চাকিা, 

ক্ষ ং: ঐবু চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8136 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংবতাইং চাকিা, 

ক্ষ ং: চান্ডু চাকিা

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8137 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুলিচং চাকিা, 

ক্ষ ং: িংপুক্ষচং চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8138 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অংলচ চাকিা, ক্ষ ং: 

িংপুক্ষচং চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8139 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রাতাইয়া চাকিা, 

ক্ষ ং: ঐবু চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8140 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: তুইনচ চাকিা, ক্ষ ং: 

মৃত উল্লু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8141 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উলকযক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: সুক্ষচংো চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8142 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বাক্কুর চাকিা, ক্ষ ং: 

সুসাইগু চাকিা

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8143 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বইিংক্ষছচং চাকিা, 

ক্ষ ং: বাক্কুর চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8144 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ধোবুইজযা চাকিা, 

ক্ষ ং: ঐবু চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8145 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষচংঅং চাকিা, 

ক্ষ ং: ঐচু চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8146 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োইিং চাকিা, 

ক্ষ ং: উথাইন চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8147 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: চাোইকযা চাকিা, 

ক্ষ ং: িংলকউ চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8148 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  াোইয়া চাকিা, 

ক্ষ ং: োতাইং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8149 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মথাইনচু চাকিা, 

ক্ষ ং: িইলনকু চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8150 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উংলিচা চাকিা, 

ক্ষ ং:  জক্ষচং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8151 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বালতক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: উলকিং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8152 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উলকিং চাকিা, 

ক্ষ ং: অংো অং চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8153 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অংলকউক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং:  াইংপু চাকিা

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8154 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষচংোথাইং চাকিা, 

ক্ষ ং:  াইংপু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8155 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রংকুন চাকিা, ক্ষ ং: 

তাক্ষনপু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8156 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জািাে চাকিা, 

ক্ষ ং: বান্দু চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8157 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উলিআক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: অংোচা চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8158 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  ইিারাং চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত িংক্ষচপু চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8159 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাসুক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: পুচং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8160 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষচংিাো চাকিা, 

ক্ষ ং: িংক্ষচঅং চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8161 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংলকিং চাকিা, 

ক্ষ ং: চান্ডু চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8162 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কক্ষতিং চাকিা, 

ক্ষ ং: রংপুঅং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8163 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু গফুর, ক্ষ ং: 

আব্দু শুক্কুর

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8164 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসকান্দও, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কক্ষবর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8165 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবছার, ক্ষ ং: 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8166 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষহি মিাল্লা, ক্ষ ং: 

মিাোঃ ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8167 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

এবাদুল্লাহ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8168 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

গফুর ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8169 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

মসকান্দর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8170 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর মসালসন, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8171 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষরদ আেি, ক্ষ ং: 

আবু ক্ষছক্ষিক

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8172 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বদর উক্ষিন, ক্ষ ং: 

আব্দু হাক্ষিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8173 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুন নবী, ক্ষ ং: 

এরশাদ উল্লাহ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8174 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

জক্ষকর আহিদ

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8175 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষনর আহিদ, ক্ষ ং: 

মুক্ষিজুর রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8176 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে িঞ্জুর, ক্ষ ং: 

বক্ষদউর রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8177 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সালবকুন নাহার, 

ক্ষ ং: মিাোঃ মবদুসীন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8178 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

এরশাদুর রহিান

0.12 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8179 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ ং: 

আক্ষজজুর রহিান

0.12 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8180 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আহিদ মহালসন, 

ক্ষ ং: ইিাি শরীি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8181 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কক্ষবর আহিদ, 

ক্ষ ং: ইিাি শরীি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8182 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকারবান আেী, 

ক্ষ ং: আবুে সািা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8183 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী আকবর, ক্ষ ং: 

ওির কলসি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8184 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আক্ষিন, ক্ষ ং: সক্ষবর 

আহিদ

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8185 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু িালেক, ক্ষ ং: 

আেী আকবর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8186 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: থাইলিরাং, ক্ষ ং: 

কযাজাক্ষর চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8187 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সসয়দ আহিদ, 

ক্ষ ং:মৃত মিাোঃ কক্ষবর

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8188 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষসরাজ, ক্ষ ং: নুর 

আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8189 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আহিদ, ক্ষ ং: 

ইয়াকুব আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8190 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

ইয়াকুব আেী

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8191 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর বশর, ক্ষ ং: 

ইয়াকুব আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8192 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জালনা, ক্ষ ং: 

আক্ষজজুর রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8193 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সাইিা, ক্ষ ং: নুর 

ইসোি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8194 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহোে উক্ষিন, ক্ষ ং: 

নুর ইসোি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8195 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর নবী, ক্ষ ং: নুর 

আেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8196 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষছক্ষিক, ক্ষ ং: ওির 

আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8197 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু কালদও, ক্ষ ং: 

আব্দু রক্ষহি

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8198 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মুনাি, ক্ষ ং: নুরুে 

হুদা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8199 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু িালেক, ক্ষ ং: 

নুরুে হুদা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8200 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ছালে নুর, ক্ষ ং: 

বক্ষদউজ্জািান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8201 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেী, ক্ষ ং: 

বক্ষদউজ্জািান

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8202 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সািাসু নুর, ক্ষ ং: 

বক্ষদউজ্জািান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8203 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কির উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8204 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বুরহান উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহালসন

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8205 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িনথাংগু, ক্ষ ং: 

কযাজাক্ষর চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8206 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িয়ক্ষশং চাকিা, 

ক্ষ ং: কযাজাক্ষর চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8207 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কযাজাক্ষর চাকিা, 

ক্ষ ং: মসাবারাি চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8208 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংলচক চাকিা, 

ক্ষ ং: অক্ষনপু চাকিা

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8209 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ছাইপু অং চাকিা, 

ক্ষ ং: অংক্ষছং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8210 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োতুিং চাকিা, 

ক্ষ ং: িধু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8211 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জক্ষির আহিদ, 

ক্ষ ং: আহলিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8212 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মবইপুক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: রইবাইন চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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দাগ

আর.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8213 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকউক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: রই াইন চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8214 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নক্ষন্দ মকািার, ক্ষ ং: 

রই াইন চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8215 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকউছা চাকিা, 

ক্ষ ং: িংচাইন চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8216 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  রলদা মকািার, 

ক্ষ ং: িংচাইন চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8217 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: , ক্ষ ং: 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8218 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাোপু চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত রংিানু চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8219 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োলকাচা চাকিা, 

ক্ষ ং: নিরং চাকিা

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8220 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রতœ মকািার 

চাকিা, ক্ষ ং: নিরং 

চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8221 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: , ক্ষ ং: 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8222 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রিাক্ষথং চাকিা, 

ক্ষ ং: মকালির চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8223 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষনয়লিরং চাকিা, 

ক্ষ ং: মিারুথাইন চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8224 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষিছািং চাকিা, 

ক্ষ ং: মনলিরং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8225 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োউিং চাকিা, 

ক্ষ ং: মকউক্ষচং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
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দাগ
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8226 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োংক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: ছাইনিং চাকিা

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8227 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকইো চাকিা, 

ক্ষ ং: মকউ া চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8228 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উিংথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: চন্দ্র চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8229 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োথাইনলগা চাকিা, 

ক্ষ ং: ছইপুক্ষচং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8230 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রাঙ্গায়া চাকিা, 

ক্ষ ং: িইলগা চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8231 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িওক্ষথং চাকিা, 

ক্ষ ং: িংলিরং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8232 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মদইো চাকিা, 

ক্ষ ং: িংলগা চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8233 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত ক্ষকনং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8234 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কাোিং চাকিা, 

ক্ষ ং: িইনলগা চাকিা

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8235 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োইিং চাকিা, 

ক্ষ ং: রাইপুঅং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8236 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষদইউ চাকিা, ক্ষ ং: 

সুলচাচা চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8237 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  িক্ষচংচা চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত মিেং চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8238 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: তনকাসা চাকিা, 

ক্ষ ং: িয়ক্ষ ং চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8239 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংকারী চাকিা, 

ক্ষ ং: ম েং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8240 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষ থাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষকনং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8241 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মুহুচা চাকিা, ক্ষ ং: 

িংচিা চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8242 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অংলকপু চাকিা, 

ক্ষ ং: িাোপু চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8243 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উক্ষচং চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষনবারন চাকিা

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8244 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কালন্দক্ষসং চাকিা, 

ক্ষ ং: নলিরং চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8245 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উনক্ষছিং চাকিা, 

ক্ষ ং: থনিইনা চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8246 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংলিউক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: মিরাথাইন চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8247 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংলিাোইন 

চাকিা, ক্ষ ং: মিালির 

চাকিা

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8248 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: থাইিংেী চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত এক্ষনো চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8249 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িইলগা চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত রাউিং চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8250 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রিন চাকিা, ক্ষ ং: 

ক্ষকনঅং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8251 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষছংোথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: রিন চাকিা

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8252 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংলকথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: িইলগা চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8253 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ছাক্ষেং চাকিা, ক্ষ ং: 

িংক্ষছ অং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8254 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নাইলেিং চাকিা, 

ক্ষ ং: মকওয়াই চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8255 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: থাোইিং চাকিা, 

ক্ষ ং: ছাইনপু চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8256 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বানং চাকিা, ক্ষ ং: 

রক্ষছোইন চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8257 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকউথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: অংলকথাইন চাকিা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8258 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মুংক্ষদঅং চাকিা, 

ক্ষ ং: মিরাহক্ষদং চাকিা

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8259 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ম্যাথাইক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: পুক্ষরিং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8260 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: থাইংলগা চাকিা, 

ক্ষ ং: মথালচঅং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8261 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: এিং চাকিা, ক্ষ ং: 

মথালছঅং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8262 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অংথাইন চাকিা, 

ক্ষ ং: মথালছঅং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8263 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষরজঅং চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত িংলগা চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8264 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মোলকসা চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত মথেং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8265 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ছুইছইঅং চাকিা, 

ক্ষ ং: থিইোউ চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8266 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: দুদুজা চাকিা, ক্ষ ং: 

মছদঅং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8267 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জানলিালি চাকিা, 

ক্ষ ং: মথেং চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8268 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মুগওেী চাকিা, 

ক্ষ ং: মথেং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8269 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংলগচা চাকিা, 

ক্ষ ং: মকালিরং চাকিা

0.28 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8270 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মুলুচা চাকিা, ক্ষ ং: 

মসানারি চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8271 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষছনকাক্ষর চাকিা, 

ক্ষ ং: মকাো চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8272 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আকতার কািাে, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8273 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শক্ষিকুর রহিান, 

ক্ষ ং: বক্ষশর উল্লাহ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8274 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মরাকসানা, ক্ষ ং: 

রালসে

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8275 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কাখইো চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষচংলকা চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8276 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: খক্ষেপু চাকিা, ক্ষ ং: 

িংলিরাঅং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8277 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অিপুক্ষচং চাকিা, 

ক্ষ ং: সথপুঅং

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8278 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  আোঃ িক্ষজদ, ক্ষ ং: 

চাি ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8279 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  িাদু  ুল্লাহ, ক্ষ ং: 

িনসন আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8280 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  আ: োক্ষথি, ক্ষ ং: 

িাসন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8281 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আোঃ হাক্ষকি, ক্ষ ং: 

িাসন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8282 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  িকতুে আহিদ, 

ক্ষ ং: িাসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8283 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  উিং, ক্ষ ং: 

চািাইলগা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8284 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  োিাক্ষচং, ক্ষ ং: 

ক্ষচংচাইিং

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8285 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  শুব্রলতা চাকিা, 

ক্ষ ং: িংথজাইন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8286 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কানন, ক্ষ ং: 

িংথজাইন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8287 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  সুক্ষজত, ক্ষ ং: 

িংথজাইন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8288 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুজো, ক্ষ ং: ক্ষিেন 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8289 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুক্ষচংো, ক্ষ ং: 

আক্ষনপু

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8290 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষ ং: 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8291 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উিাছা, ক্ষ ং: আক্ষনো 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8292 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অোইনলগা, ক্ষ ং: 

অক্ষনো

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8293 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  সাতাইক্ষচং, ক্ষ ং: 

অক্ষনো

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8294 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সাইছো, ক্ষ ং: 

িক্ষররাি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8295 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োতাইনক্ষচং, ক্ষ ং: 

িংক্ষচঅং

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8296 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বুইিং, ক্ষ ং: মসাোপু 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8297 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কানতন, ক্ষ ং: 

অলকউ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8298 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

মগাোি ক্ষসক্ষিক

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8299 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আিান উল্লাহ, ক্ষ ং: 

সসয়দ আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8300 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাহবুব আেি, ক্ষ ং: 

সসয়দ আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8301 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবু বকর, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মসক্ষেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8302 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষশদা খাতুন, ক্ষ ং: 

কালসি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8303 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর সাোি, ক্ষ ং: 

মগাোি ক্ষছক্ষিক

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8304 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কাইনং, ক্ষ ং: 

আয়াইকুই

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8305 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাউচা, ক্ষ ং: 

কাোইয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8306 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাোইয়া, ক্ষ ং: 

জতীন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8307 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংোপু, ক্ষ ং: 

অংক্ষকং

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8308 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ম্যানচািং, ক্ষ ং: 

িংচাো

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8309 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ধাক্ষর কুিার, ক্ষ ং: 

িাইচাইো

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8310 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োইপু িং, ক্ষ ং: 

িাইচাইো

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8311 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ফুইিং, ক্ষ ং: 

অংক্ষকং

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8312 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  ছাক্ষদংগ্য, ক্ষ ং: 

ফুইিং

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8313 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংছািাইন, ক্ষ ং: 

ফুইিং

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8314 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: চাউংজাইন, ক্ষ ং: 

কক্ষরিন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8315 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুিরাি, ক্ষ ং: 

নাক্ষরকা

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8316 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অক্ষকছা, ক্ষ ং: 

নাক্ষরনদা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8317 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কাোংলগা, ক্ষ ং: 

অক্ষকো

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8318 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উ াংক্ষচং, ক্ষ ং: নন্দ 0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8319 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংলকউ, ক্ষ ং: ন্জন্দ 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8320 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুলকিং, ক্ষ ং: 

রু াচান

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8321 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: চাক্ষকিং, ক্ষ ং:  

রু াচান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8322 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:, ক্ষ ং: 0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8323 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উলথাক্ষচং, ক্ষ ং: 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8324 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাইনপু, ক্ষ ং: 

রইিংপু

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8325 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষকক্ষহিং, ক্ষ ং: 

রইিনপু

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8326 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জকট চাকিা, ক্ষ ং: 

রইিংপু

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8327 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: উংক্ষচইও, ক্ষ ং: িংপু 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8328 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অংলকথাইন, ক্ষ ং: 

িংপু

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8329 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাইপু, ক্ষ ং: মখইপু 

অং

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8330 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োিং, ক্ষ ং: িইপু 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8331 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষচংোউলি, ক্ষ ং: 

রইরাইন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8332 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষচনতাই, ক্ষ ং: 

মশইো

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8333 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুক্ষকরাি, ক্ষ ং: 

সতয়ংপুঅং

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8334 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রইিাপু, ক্ষ ং: 

মতইোগু

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8335 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকউক্ষিং, ক্ষ ং: 

ক্ষরথাইঅং

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8336 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংোলছ, ক্ষ ং: 

ক্ষরথাইঅং

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8337 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মতইপুঅং, ক্ষ ং: 

কংোউ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8338 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষবজয়অং, ক্ষ ং: 

িংলগেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8339 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অংচাউ, ক্ষ ং: 

িংলগেী

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8340 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: থাইংলগা, ক্ষ ং: 

তাশতঅং

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8341 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কযাকাতু, ক্ষ ং: 

িংক্ষছঅং

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8342 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িরাতাইনক্ষচং, ক্ষ ং: 

হক্ষরিন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8343 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: , ক্ষ ং: মতাইোউ 0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8344 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োইকুক্ষচং, ক্ষ ং: 

মতাইোউ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8345 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আক্ষরিা, ক্ষ ং: 

আব্দুে কক্ষবর

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8346 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

হায়দর আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8347 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শক্ষিউে আেি, 

ক্ষ ং: হায়দর আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8348 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সালবকুন নাহার, 

ক্ষ ং: মিাোঃ আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8349 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ হাছর, ক্ষ ং: 

মগাোি বক্ষশর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8350 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: পুতাইো, ক্ষ ং: 

িংগ্যাই

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8351 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষনর আহিদ, ক্ষ ং: 

নুরুে আেি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8352 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে হক, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহালসন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8353 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবছার ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

নুর মিাোঃ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8354 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

মিাজাহার ক্ষিয়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8355 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাহঙ্গীর আেি, 

ক্ষ ং: মিাোঃ মহালসন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8356 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাক্ষিদুে হক, ক্ষ ং: 

িজলুে হক

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8357 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং: 

শক্ষিকুর রহিান

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8358 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর মহালসন, ক্ষ ং: 

ইসহাক আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8359 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইসহাক আহিদ, 

ক্ষ ং: ছাক্ষব্বর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8360 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জন্নাত, ক্ষ ং: ক্ষনজাি 

উক্ষিন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8361 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুদ সাোি, ক্ষ ং: 

নুর মহালসন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8362 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেী, ক্ষ ং: 

আব্দু সাোি

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8363 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বুজুর হাজী, ক্ষ ং: 

মখারলশদ আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8364 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে িাবুদ, ক্ষ ং: 

বুজুর হাজী

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8365 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8366 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শািশু আেি, ক্ষ ং:  

নুরুে ইসোি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8367 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সাইফুে ইসোি, 

ক্ষ ং: নুরুে ইসোি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8368 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে ইসোি, ক্ষ ং: 

মখারলশদ আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8369 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সাসুন নাহার, ক্ষ ং: 

রক্ষিক

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8370 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে আেীি, 

ক্ষ ং: নুর মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8371 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োিংক্ষচং চাকিা 

ক্ষ ং: ছাংধং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8372 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ম ৌলু চাকিা, ক্ষ ং: 

মকওয়ায় চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8373 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অিংথাইং চাকিা, 

ক্ষ ং: চন্দ্র চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8374 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োতাংলগা চাকিা, 

ক্ষ ং: মচইলিাক্ষচং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8375 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষশদা, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8376 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রইক্ষশংলনা, ক্ষ ং: 

অক্ষনপু

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8377 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িংক্ষছ চাকিা, ক্ষ ং: 

রইক্ষশলবা চাকিা

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8378 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বক্ষশর আহিদ, ক্ষ ং: 

আব্দুে িক্ষহদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8379 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ছাইংপুঅং চাকিা, 

ক্ষ ং: অংবাইং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8380 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নক্ষন্দ কুসাচাকিা, 

ক্ষ ং: রইলবন চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8381 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মবই ক্ষচংচাকিা , 

ক্ষ ং: মৃত রইলবন চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8382 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মকউক্ষছং চাকিা, 

ক্ষ ং: রইলবন চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8383 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: োউিং চাকিা, 

ক্ষ ং: মকউক্ষচং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8384 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং:  

এজাহার ক্ষিয়া

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8385 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু সাোি, ক্ষ ং: 

আব্দু জব্বার

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8386 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সাহাব উক্ষিন, ক্ষ ং: 

আব্দু জব্বার

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8387 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শািশু আেি, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8388 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেী, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8389 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

সিসু আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8390 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং:  

সিসু আেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8391 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিারলশদ ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: আিোতুন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8392 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মখারলশদ ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: আিোতুন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8393 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

আব্দু রাজ্জাক

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8394 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8395 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শািশু আেি, ক্ষ ং: 

আিোতুন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8396 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ ং: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8397 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নক্ষজর আহিদ, 

ক্ষ ং: ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8398 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জুলয়ে, ক্ষ ং: কাো 

ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8399 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে হালসি, ক্ষ ং: 

আির আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8400 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আহিদ, 

ক্ষ ং:ক্ষছক্ষিক আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8401 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জািাে, ক্ষ ং: সছয়দ 

মহাছন

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8402 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শাহ আেি, ক্ষ ং: 

সািসু আেি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8403 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জুবাইদা মবগি, 

ক্ষ ং: কাো ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8404 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষনয়ািত, ক্ষ ং: মিাোঃ 

আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8405 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেি, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8406 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী মহাছন, ক্ষ ং: 

অক্ষসউর রহিান

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8407 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ জাহাঙ্গীর, 

ক্ষ ং: জাকাক্ষরয়া

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8408 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং  নাি: িালতিা আক্তার, 

স্বািী: িামুন আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8409 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ ং: 

কালো বক্ষশর

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8410 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  মিাোঃ গফুর, ক্ষ ং: 

আিাোতুন

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8411 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শালবকুন নাহার, 

ক্ষ ং: আবুে কালসি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8412 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নজরুে ইসোি, 

ক্ষ ং: আেী আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8413 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসালহে, ক্ষ ং: 

সাক্ষব্বর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8414 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাজালেে, ক্ষ ং: 

ক্ষদলু

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8415 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষিজান ক্ষিক্ষস্ত্র, ক্ষ ং: 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8416 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আরিা, ক্ষ ং: নুরুে 

ইসোি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8417 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইউসু , ক্ষ ং: মগারা 

ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8418 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মখাকন, ক্ষ ং: 

আব্দুে গক্ষণ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8419 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষশক্ষরন, ক্ষ ং: আবু 

সসয়দ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8420 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জািাে উক্ষিন, ক্ষ ং: 

মিাোঃ জব্বার

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8421 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী আজগর, ক্ষ ং: 

আব্দু শুক্কুর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8422 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কািাে মহালসন, 

ক্ষ ং: আব্দুে গফুর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8423 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরে আেি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ জব্বার

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8424 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাহবুব আেি, ক্ষ ং: 

মিাোঃ ক্ষিয়া

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8425 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর উক্ষিন, ক্ষ ং: 

জব্বার

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8426 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষনর মহালসন, ক্ষ ং: 

িকবুে আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8427 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ ং: 

নুরুে মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8428 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রালজন্দ্র িক্ষল্লক, 

ক্ষ ং: মসক্ষুরন্দ্র িক্ষল্লক

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8429 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: েক্ষতন্দ্র িক্ষল্লক, ক্ষ ং: 

সুলরন্দ্র িক্ষল্লক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8430 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষবজন িাক্ষল্লক, ক্ষ ং: 

দীন বন্ধু িক্ষল্লক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8431 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মুক্ষিজুর রহিান, 

ক্ষ ং: নক্ষজর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8432 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নক্ষজর আহিদ, 

ক্ষ ং: মৃত ইয়াক্ষছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8433 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইউনুস আেী, ক্ষ ং: 

মিাোঃ মহালসন

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8434 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

আবুে িঞ্জুর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8435 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

 মিাজাহার ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8436 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ িারুক, ক্ষ ং: 

জাোে আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8437 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলনায়ার ইসোি, 

ক্ষ ং: মৃত কাো ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8438 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আকতার ক্ষিয়া, 

ক্ষ ং: আব্দু সাোি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8439 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সািসু আেি, ক্ষ ং: 

আব্দু রক্ষশদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8440 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মুছা, ক্ষ ং: আব্দু 

রক্ষশদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8441 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে িঞ্জুর, ক্ষ ং: 

আব্দু রক্ষশদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8442 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

রক্ষশদ আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8443 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আহলিদ মহালসন, 

ক্ষ ং: নুর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8444 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে িঞ্জুর, ক্ষ ং: 

নুর মিাহােদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8445 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহালসন, ক্ষ ং: মৃত 

আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8446 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িামুন, ক্ষ ং: নাক্ষজর 

মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8447 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বশর, ক্ষ ং: নাক্ষজর 

মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8448 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কক্ষবর, ক্ষ ং: িজে 

কক্ষরি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8449 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মগাোি আকবর, 

ক্ষ ং: নবী মহাছন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8450 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আেী আহিদ, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহালসন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8451 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জলুর আেি, ক্ষ ং: 

নবী মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8452 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে িন্নান, ক্ষ ং: 

জাির আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8453 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আেী, ক্ষ ং: 

আব্দু রক্ষশদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8454 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ ইউনুস, ক্ষ ং: 

কাো ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8455 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসালহে, ক্ষ ং: 

আবুে ক্ষিয়া

0.23 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8456 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইউসু , ক্ষ ং: হালসি 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8457 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে িন্নান, ক্ষ ং: 

জাির আহিদ

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8458 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বাদে কুিার, ক্ষ ং: 

সুক্ষবর িক্ষল্লক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8459 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রুলবে, ক্ষ ং: 

ক্ষজয়াবুে রুি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8460 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: স্বপূব ব, ক্ষ ং: 

অমুল্যধর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8461 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আ ন িক্ষল্লক, ক্ষ ং: 

মদরন্দ্র িক্ষল্লক

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8462 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষিতা, ক্ষ ং: 

কাজে ধর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8463 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সুধীর িক্ষল্লক, ক্ষ ং: 

দীন বন্ধু িক্ষল্লক

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8464 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সজে কাক্ষন্ত ধর, 

ক্ষ ং: মৃত কক্ষে দ ধর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8465 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  কাজে, ক্ষ ং: 

কাক্ষে দ ধর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8466 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শ্যািে, ক্ষ ং: 

কাজে ধর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8467 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রাক্ষজব, ক্ষ ং: তরুণ 

িক্ষল্লক

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8468 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িক্ষগরত দাস, ক্ষ ং: 

হক্ষরধর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8469 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  ক্ষতন্দ্র িক্ষল্লক, ক্ষ ং: 

দীন বন্ধু িক্ষল্লক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8470 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সািসু আেি, ক্ষ ং: 

নবী মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8471 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: দুদ আেি, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8472 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  জাির আেি, 

ক্ষ ং: উক্ষজর আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8473 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে মহালসন, 

ক্ষ ং: বক্ষশর আহিদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8474 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ভুলু, ক্ষ ং: ওির 

আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8475 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাস্তািা, ক্ষ ং:  

মিাজাহার ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8476 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িিতাজ, ক্ষ ং: 

উক্ষজর আেী

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8477 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর আেি, ক্ষ ং: 

দুদু ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8478 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবু তালহর, ক্ষ ং: 

বক্ষদউে আেি

0.17 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8479 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর ইসোি, ক্ষ ং: 

মসােতান আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8480 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং: 

িিতাজ ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8481 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সািসু আেি, ক্ষ ং: 

মসানা আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8482 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  সাো উক্ষিন, ক্ষ ং: 

আব্দুে িাবুদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8483 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহাসলন আরা, 

স্বািী: গুরা ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8484 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সাইফুে ইসোি, 

ক্ষ ং: আব্দুে িক্ষজদ

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8485 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িনু ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8486 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: খালেদ মবগি, ক্ষ ং: 

মৃত

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8487 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে িঞ্জুর, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8488 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলয়শা, ক্ষ ং: সসয়দ 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8489 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জক্ষেে আহিদ, 

ক্ষ ং: মিাোঃ সুেতান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8490 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সিতা মবগি, ক্ষ ং: 

নুরুে ইসোি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8491 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর মিাহােদ, ক্ষ ং: 0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8492 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলনায়ার, ক্ষ ং: 

সসয়দ আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8493 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইক্ষিস, ক্ষ ং: নুরুে 

কক্ষবর

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8494 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হালিজ আহিদ, 

ক্ষ ং: আব্দু রক্ষশদ

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8495 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আক্ষির মহালসন, 

ক্ষ ং: আব্দু শুকুর

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8496 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: দীন মিাহােদ, 

ক্ষ ং: আক্ষির মহালসন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8497 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মহোে, ক্ষ ং: গফুর 0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8498 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাোে আহিদ, 

ক্ষ ং:  আেী আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8499 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ক্ষদরদার মবগি, 

ক্ষ ং: মসালরত আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8500 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বালজর, ক্ষ ং: 

আব্দুে মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8501 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নারক্ষগস মবগি, 

ক্ষ ং: বাবুে

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8502 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কক্ষহনুর, ক্ষ ং: আয়ুব 

আেী

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8503 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শক্ষি উল্লাহ, ক্ষ ং: 

উো ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8504 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ োলু, ক্ষ ং: 

হাক্ষববুর রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8505 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: গফুর, ক্ষ ং: নুর 

মিাহােদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8506 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: িাহাবুব, ক্ষ ং: আবু 

সািা

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8507 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আলিনা, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8508 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

জাোে আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8509 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাক্ষসনা, ক্ষ ং: 

আহাদ আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8510 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কাোক্ষব চাকিা, 

ক্ষ ং: সুজন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8511 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রক্ষিজা, ক্ষ ং: রাঙ্গা 

বাবু

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8512 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বাইো চাকিা, ক্ষ ং: 

উজাইঅং

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8513 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: কাোবী চাকিা, 

ক্ষ ং: এয়ং

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8514 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রাঙ্গা বাংো, ক্ষ ং: 

ব্লু চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8515 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শীব চরন, ক্ষ ং: মৃত 

নাপু

0.24 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8516 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: অক্ষিত মহালসন, 

ক্ষ ং: নুরুে আক্ষিন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8517 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ ং: 

হালিজ আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8518 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ ইসিাইে, 

ক্ষ ং: হাসু ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8519 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: শাহাব উক্ষিন, ক্ষ ং: 

আেী আহিদ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8520 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মুক্ষজবুল্লাহ, ক্ষ ং: 

মসারহাব আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8521 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহালসন

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8522 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কাোি, ক্ষ ং: 

োে ক্ষিয়া

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8523 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে কালসি, ক্ষ ং: 

মৃত োে ক্ষিয়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8524 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সািসু আেি, ক্ষ ং: 

োে ক্ষিয়া

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8525 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ম ঠান আেী, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8526 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহালসন

0.19 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8527 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: তালহরা মবগি, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8528 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসক্ষেনা আক্তার, 

ক্ষ ং: হাক্ষিজুর রহিান

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8529 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জাির আেি, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহালসন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8530 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রুবাইদা আক্তার, 

ক্ষ ং: মিাোঃ হাক্ষনি

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8531 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ইউসুি, ক্ষ ং: 0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8532 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: বক্ষশর আহিদ, ক্ষ ং: 

আক্ষির মহাছন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8533 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুরুে হক, ক্ষ ং: মৃত 

শুক্কুর

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8534 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সসয়দ আেি, ক্ষ ং: 

নুর আেি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8535 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ ং: 

িীর কালশি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8536 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ফুমুংচা, ক্ষ ং: 

উজাঅং

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8537 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: খারাক্ষব চাকিা, 

ক্ষ ং: মৃত উজাঅং

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8538 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:  ত্রক্ষব চাকিা, ক্ষ ং: 

উজাঅং

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8539 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: রামুংচা, ক্ষ ং: 

উজাঅং

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8540 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: ব্যাং  চাকিা, ক্ষ ং: 

মৃত উজাঅং

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8541 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জালহদা, ক্ষ ং: 

ক্ষেয়াকত আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8542 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: নুর ছাবা, ক্ষ ং: 

জািাে মহালসন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8543 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মজসক্ষিন, ক্ষ ং: 

কক্ষবর আহিদ

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8544 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ ং: 

বক্ষশর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8545 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আব্দু রাজ্জাক, ক্ষ ং: 

বক্ষশর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8546 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মিাোঃ , ক্ষ ং: মিাোঃ 

গক্ষণ

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8547 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: সছয়দুে বশর, ক্ষ ং: 

মিাোঃ কালসি

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8548 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি:আলনায়ার ইসোি, 

ক্ষ ং: মসােতান আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8549 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: হাক্ষববুর রহিান, 

ক্ষ ং: মিাোঃ মহাছন

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8550 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: আবুে িলয়জ, ক্ষ ং: 

হাক্ষববুর রহিান

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8551 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জক্ষহরুে ইসোি, 

ক্ষ ং:

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8552 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: একরাি, ক্ষ ং: 

ইউসুি

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8553 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: মরালবে, ক্ষ ং: 

জাক্ষহদ মহালসন

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8554 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জান্নাত আরা, ক্ষ ং: 

কালসি

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8555 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং মহায়াইকযং নাি: জক্ষির মহালসন, 

ক্ষ ং: িীর আহিদ

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ কাঁচা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8556 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: বাবুে চাকিা, ক্ষ ং: 

উচায়ং চাকিা

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8557 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: চন্দ্রিক্ষন চাকিা, 

ক্ষ ং: ইিং চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8558 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: উচািং চাকিা, 

ক্ষ ং: অংলকথাইন চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8559 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মকথাইিং চাকিা, 

ক্ষ ং: অংলকথাইন চাকিা

0.21 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8560 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মকউেং চাকিা, 

ক্ষ ং:  া াউ চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8561 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ক্ষকরন চাকিা, ক্ষ ং: 

োতায়ং চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8562 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: পুচাপু চাকিা, ক্ষ ং: 

চাতরী চাকিা

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8563 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: চোপু চাকিা, ক্ষ ং: 

ধন্যিন চাকিা

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8564 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িংলকপু চাকিা, 

ক্ষ ং: ক্ষ ংজাো চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8565 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: িংলকউক্ষব চাকিা,  

ক্ষ ং: রািাচরন চাকিা

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8566 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিাোঃ ইউনুস, ক্ষ ং: 

আব্দু রহিান

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8567 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবুে বশর (গুল্লা), 

ক্ষ ং: আবুে িঞ্জুর

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8568 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.26 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8569 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: অক্ষে উল্লাহ, ক্ষ ং: 

জাির আেি

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8570 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: সালবকুন নাহার, 

ক্ষ ং: আব্দু রক্ষশদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8571 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আক্ষির হািজা, 

ক্ষ ং:মৃত মহাছন আেী

0.22 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8572 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে কক্ষবর, ক্ষ ং: 

আব্দুে গফুর

0.16 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8573 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জািরুে ইসোি, 

ক্ষ ং: মিাোঃ শাহাব ক্ষিয়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8574 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: ইয়াক্ষছন, ক্ষ ং: 

হাক্ষকি আেী

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৪৯১৩ ৬২৪, ৬২৫, 

৬২৬, ৬৩২, 

৬২৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8575 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহালসন আহি, ক্ষ ং: 

জবর মুল্লুক

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8576 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মহোে, ক্ষ ং: আবু 

আহিদ

0.18 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

নাই নাই ৩ ৬৩২ ২  াকা বাউন্ডাক্ষর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8577 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: হাক্ষিদুে হক, ক্ষ ং: 

অক্ষে আহিদ

0.18  উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪৫৩ ৩৯১ ২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8578 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুজ্জািান, ক্ষ ং: 

মৃত উো ক্ষিয়া

0.18  উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪৫৩ ৩৯১ ২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8579 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: জসীি, ক্ষ ং: 

জািাে উল্লা

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8580 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মরহানা, ¯ুা^ুা: 

মৃত নুরুে ইসোি

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8581 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: মিৌোনা কািাে, 

ক্ষ ং: অব্দুে িাবুদ

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8582 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: নুরুে আেি, ক্ষ ং: 

আব্দুে িাবুদ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8583 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আব্দুে গফুর, ক্ষ ং: 

এজাহার ক্ষিয়া

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8584 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: শািসুে আেি, 

ক্ষ ং: আব্দুে আক্ষজজ

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8585 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নাি: আবদু সাোি, ক্ষ ং: 

ইসহাক আহিদ

0.24 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪১৭৩, ৪১৭৪, 

৪১৭৫, ৪১৮০, 

৪১৮১, ৪১৭৯, 

৪১৭৬, ৪১৭৭

২ মসক্ষি  াকা ঘর মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8586 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং মিাোঃ োলু ক্ষিয়া, ক্ষ তা: 

নুরুে আেিসাং- িনখােী 

চাকিা  াড়া, ৯ নং 

ওয়বাড, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.21 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8587 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং মিাোঃ ক্ষনজাি. ক্ষ তা: মিাোঃ 

হারুণ, সাং- জুি াড়া, ৯ 

নং ওয়বাড, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8588 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং মিাোঃ হারুণ, ক্ষ তা: ইিাি 

শরীি, সাং-জুি াড়া, ৯ 

নং ওয়বাড, উক্ষখয়া, 

কক্সবাজার।

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8589 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং ইয়াসক্ষিন আক্তার, ক্ষ তা: 

আবুে কালশি, সাং- 

িনখােী চাকিা াড়া, 

জুি াড়া, উক্ষখয়া।

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8590 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং মিাোঃ ছিথ হাজী, ক্ষ তা: 

মগাোি মসাবহান, সাং- 

িনখােী চাকিা াড়া, 

জুি াড়া, উক্ষখয়া।

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৩ ৬৩২ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8591 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং সািসু উক্ষিন, ক্ষ তা: 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং- 

আধারীছড়া, মহায়াইকযং, 

মেকনাি, কক্সবাজার

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8592 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং মিাোঃ মিারলশদ আেি 

প্রকাশ বক্ষদয়া, ক্ষ তা: 

আিোতুন ক্ষিয়া, সাং- 

আধারীছড়া, মহায়াইকযং, 

মেকনাি, কক্সবাজার

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8593 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং শাহাআেি, ক্ষ তা: 

কাোপুত, সাং- 

আধারীছড়া, মহায়াইকযং, 

মেকনাি, কক্সবাজার

0.15 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8594 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং মিাোঃ জাির আেি, 

ক্ষ তা: কাো পুতু, সাং- 

আধারীছড়া, মহায়াইকযং, 

মেকনাি, কক্সবাজার

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8595 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং ছালবকুন নাহার, স্বািী: 

মৃত আবুে কালশি, সাং- 

আধারীছড়া, মহায়াইকযং, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8596 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং সািসুে আেি িক্ষকর 

ক্ষ তা: আিোতুন ক্ষিয়া, 

সাং- আধারীছড়া, 

মহায়াইকযং, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8597 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং শাহাবউক্ষিন, ক্ষ তা: 

আব্দুর গফুর, সাং- 

আধারীছড়া, মহায়াইকযং, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.28 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8598 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং সুলরশ িক্ষল্লক, ক্ষ তা: 

নক্ষরন্দ্র িক্ষল্লক, সাং- 

আধারীছড়া, মহায়াইকযং, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8599 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং কাো ক্ষিয়া সরদার, 

ক্ষ তা: মৃত ইয়ার 

মিাহােদ, সাং- 

আধারীছড়া, মহায়াইকযং, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ৪৯৪ ৫৯৭ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8600 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং মিারলশদুে হক, ক্ষ তা: 

মৃত িাহমুদুে হক, 

িক্ষনরলঘানা, মহায়াইকযং, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২৫০৫ ১০৬৮ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8601 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নূর মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

ইিাি শরীফু, িালের 

 াড়া,হাতুবরলঘানা, 

মহায়াইকযং, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২৩৩৬ ১০৭৩ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8602 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নূর আেি, ক্ষ তা; মৃত 

মিাহােদ শিী, ক্ষবক্ষজক্ষ  

মচক ম াস্ট, হাতুবরলঘানা, 

মহায়াইকযং, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২৩৩৬ ১০৭৩ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8603 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং  ুজাির আেি, ক্ষ তা: 

মগাোি আকবর, সাং-

১নং ওয়বাড, মকরণতেী, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২ ১১৩ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8604 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা: 

আবুে কালশি, সাং- ১নং 

ওয়বাড, মকরণতেী, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.18 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২ ১১৩ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8605 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং মিাোঃ িারুক ক্ষ তা: আব্দুর 

ছবুর, সাং- ১নং ওয়বাড, 

মকরণতেী, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২ ১১৩ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8606 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং মিাোঃ ইউনুস ক্ষ তা: 

আব্দুর গফুর, সাং- ১নং 

ওয়বাড, মকরণতেী, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.25 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২ ১১৩ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8607 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নুরুে আবছার, ক্ষ তা: 

জয়নাে আলবদীন, সাং- 

১নং ওয়বাড, মকরণতেী, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.19 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২ ১১৩ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8608 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং মিাোঃ ইক্ষিস ক্ষ তা: আব্দুর 

গফুর, সাং- ১নং ওয়বাড, 

মকরণতেী, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২ ১১৩ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8609 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং শহর বানু, ক্ষ তা: জাির 

আেি, সাং- মকরুণতেী, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২ ১১৩ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8610 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং নুর মিাহােদ, ক্ষ তা:- 

মৃত সুেতান আহেদ, 

মঘানা াড়া, মকরণতেী, 

মহায়াইকযং, মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.20 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২ ১১৩ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8611 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং মিাোঃ মিারলশদ আেি 

প্রকাশ বক্ষদয়া, ক্ষ তা: 

আিোতুন ক্ষিয়া, 

মঘানা াড়া, মকরণতেী, 

মহায়াইকযং,  মেকনাি, 

কক্সবাজার।

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২ ১১৩ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8612 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং সছয়দ নুর, ক্ষ তা: মৃত 

িীর আহিদ, সাং – 

ক্ষঘোতেী, মহায়াইকযই, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.21 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২ ১১৩ ২ মসক্ষি  াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8613 কক্সবাজার মেকনাি মহায়াইকযং রইকযং মিাোঃ আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা: 

মৃত আেী আকবর, সাং 

– ক্ষঘোতেী, মহায়াইকযই, 

মেকনাি, কক্সবাজার।

0.22 উত্তর হ্নীো, নাই নাই ২ ১১৩ ২     াকা বাক্ষড় মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

মেকনাি মরঞ্জ

8614 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ হাসান, ক্ষ তা-

মসানা আেী, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী

8615 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ মহাছন, ক্ষ তা-

মিাহােদ হাক্ষসি, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী

8616 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ মহাছাইন, ক্ষ তা-

আব্দুে কালদর, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী

8617 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে কাোি, ক্ষ তা-োে 

মিাহােদ, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8618 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িক্ষরদ আহিদ, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8619 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মকিালয়ত উল্লাহ, ক্ষ তা-

মিাহােদ ক্ষছক্ষিক, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8620 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা-

মিাহােদ কালু, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8621 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সুেতান আহিদ, ক্ষ তা-

আক্ষির আহিদ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

15.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8622 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

গুরা ক্ষি া, ক্ষ তা-নক্ষজর 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8623 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ মহাছন, ক্ষ তা-

ক্ষিয়া মহাছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8624 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িজে হক, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-পুরান  ল্লান  াড়া

15.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8625 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ আক্ষিন, ক্ষ তা-

আব্দুস শুক্কুর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8626 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর মহাছন, ক্ষ তা-

মিাহােদ জাোে, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8627 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-আব্দু 

রহিান, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8628 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে মহাছন, ক্ষ তা-

আব্দুে কক্ষরি, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8629 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8630 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুে জক্ষেে, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8631 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ছক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা-

আক্ষির রহিান, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8632 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা-

আনু ক্ষিয়া, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8633 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-

সসয়দ আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8634 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জুলেখা,  ক্ষ তা-আক্ষির 

আহিদ,  সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8635 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর মিাহােদ,  ক্ষ তা-

আজগর আেী,  সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8636 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শালকর আহিদ, ক্ষ তা-

িধু ড্রাইিার, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8637 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা-আব্দু 

শুক্কুর, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8638 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িজে আহিদ, ক্ষ তা-

মসােতান আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8639 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা-

মিাহােদ মহাছন, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8640 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস সাোি, ক্ষ  তা-

উো ক্ষিয়া, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8641 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাির আহিদ, ক্ষ তা-

সসয়দ আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8642 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা-

ক্ষিয়া মহাছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8643 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাসান, ক্ষ তা-ক্ষিি া 

মহাছন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8644 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইউনুছ, ক্ষ তা-সসয়দ 

মহাছন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8645 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

খক্ষতজা মবগি, স্বািী-কালু 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8646 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

োইো মবগি, স্বািী-কালু 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8647 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা-

আেী মহাছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8648 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে মিানি, ক্ষ তা-

আক্ষির আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8649 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-দানু 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8650 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-োে 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8651 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

খালেদা খাতুন, স্বািী-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8652 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, 

ক্ষ তা-অজবন আেী, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8653 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ছফুরা খাতুন, স্বািী-মৃত 

অজ্ঞাত, সাং-মকরুনতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8654 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা-

আব্দুে জক্ষেে, সাং-

মকরুনতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8655 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষেিা, স্বািী-আব্দুে 

িতেব, সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8656 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা-

মিাহাব্বত মহালসন, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8657 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জালহদ মহালসন, ক্ষ তা-

কািাে, সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8658 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সিশু, ক্ষ তা-আব্দুে 

িতেব, সাং-মকরুনতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8659 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আেি, ক্ষ তা-আব্দুে 

িতেব, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8660 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িকবুে আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুে আক্ষজজ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8661 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জািাে  আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুে হাক্ষেি, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8662 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-

কাো আকবর, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8663 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আলনায়ার, ক্ষ তা-কক্ষবর 

আহিদ, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8664 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে কাক্ষসি, ক্ষ তা-

আব্দুস সাোি, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8665 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সছয়দ আেি, ক্ষ তা-

শাশুক্ষিন, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8666 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জুর আেি, ক্ষ তা-

শাশুক্ষিন, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8667 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আইয়ুব আেী, ক্ষ তা-আবু 

িাষ্টার, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8668 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ আহিদ, ক্ষ তা-

হালসি মজাহার, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8669 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-

কাো আকবর, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8670 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা-

জাির আহিদ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8671 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-নক্ষজর 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8672 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আহেদ, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষয়িা, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8673 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে গক্ষন, ক্ষ তা-খুইল্যা 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8674 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

রক্ষিক, ক্ষ তা-শক্ষিক, 

সাং-পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8675 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা-

শক্ষির উল্লাহ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8676 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ কাক্ষসি, ক্ষ তা-

জাোে আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8677 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মহাসন আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুস শুক্কুর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8678 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মসােতান আহিদ, ক্ষ তা-

আেী আকবর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8679 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে েক্ষতি, ক্ষ তা-মৃত 

ইয়াকুব আেী, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8680 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ আক্ষিন, ক্ষ তা-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8681 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইিান মহালসন, ক্ষ তা-

উির হাক্ষকি, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8682 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইউসুি (কাো ইউসুি), 

ক্ষ তা-মিাোঃ মহাসন,  সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8683 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ মহাসন, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8684 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বক্ষশর, ক্ষ তা-িনু ক্ষিয়া, 

সাং-নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8685 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ আেি, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8686 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষিদ মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

সসয়দ মহালসন, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8687 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিৌোঃ মিাহােদ মহালসন, 

ক্ষ তা-মৃত সুেতান 

আহিদ, সাং-নতুন  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8688 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ছাোিত উল্লাহ, ক্ষ তা-মৃত 

আব্দ ে েক্ষতি, সাং-

মকরুনতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8689 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা-

মৃত অক্ষে আহিদ, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8690 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ মহালছন, ক্ষ তা-

মিাহােিদ এরশাদ, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8691 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শাহ আেি, ক্ষ তা-মৃত 

জক্ষির উক্ষিন, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8692 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ হালসি, ক্ষ তা-

মৃত িকবুে মহালসন, সাং-

বড় মডইে

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8693 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে কালশি, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8694 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আক্ষরি, ক্ষ তা-ক্ষসরাজ 

মিম্বার, সাং-নতুন  ল্লান 

 াড়া

15.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8695 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুল্লাহ (কাো ক্ষিয়া), 

ক্ষ তা-মৃত আক্ষজর 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8696 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইসিাইে, ক্ষ তা-কক্ষবর 

আহিদ, সাং-জাহাক্ষেয়া 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8697 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা-

িকবুে আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8698 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা-

জাোে আহিদ, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8699 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা-িীর 

আহিদ, সাং-িাঠ  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8700 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা-মৃত 

খক্ষেলুর রহিান, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8701 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ িক্ষরদ, ক্ষ তা-মৃত 

খক্ষেলুর রহিান, সাং- 

িাঠ াড়া, মেকনাি, 

কক্সবাজার

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8702 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ জক্ষসি, ক্ষ তা-মিাোঃ 

মহালসন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8703 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ কালু, ক্ষ তা-ছই 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8704 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িঞ্জুর আেী, ক্ষ তা-আব্দুে 

মিাতালেব, সাং-িাঠ  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8705 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ওসিান, ক্ষ তা-মৃত মিাোঃ 

মহালসন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8706 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সালহব ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

প্রকাশ বাইগ্যা, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8707 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-

সালহব ক্ষিয়া, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8708 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুরুে আেি, ক্ষ তা-

আছাদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8709 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইয়াক্ষছন ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

হাক্ষকি আেী, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8710 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িতে ক্ষিয়া, ক্ষ তা-জাোে 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8711 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-

আক্ষির মহাছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8712 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ আবু বক্কর 

ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8713 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আয়ুব আেী, ক্ষ তা-আব্দুে 

েক্ষতব, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8714 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িঞ্জুর প্রকাশ সাবরাইগ্যা 

িঞ্জুর, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8715 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষেিা খাতুন, স্বািী-

আব্দুস সাোি, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8716 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষিদা খাতুন, ক্ষ তা-

ওসিান, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8717 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইয়াক্ষছন (োঠুক্ষেয়া), 

ক্ষ তা-অজ্ঞাত, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8718 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

জাোে আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8719 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ ওসিান গক্ষন, 

ক্ষ তা-মৃত মিাোঃ কালশি, 

সাং-পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8720 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ হাসান, ক্ষ তা-মৃত 

ইয়াক্ষছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8721 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ নাক্ষছিা খাতুন, 

স্বািী-মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8722 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে কালশি িাক্ষে, 

ক্ষ তা-মিাোঃ মহাছন, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8723 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে আক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

মিাোঃ মহাছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8724 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ক্ষদদার, ক্ষ তা-বাছা 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8725 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাির আেি, ক্ষ তা-মৃত 

হাক্ষকি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8726 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ তা-

আব্দুল্লাহ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8727 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইয়াক্ষছন, ক্ষ তা-

হালিজ আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8728 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা-মিাোঃ 

কালশি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8729 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সছয়দ আক্ষিন, ক্ষ তা-

জক্ষহর আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8730 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ মহাছন, ক্ষ তা-

আবুে খালয়র, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8731 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ আেি, ক্ষ তা-

মৃত নুরুে ইসোি, সাং-

মকরুনতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8732 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সনক্ষজদা, স্বািী-নৃর 

আেি, সাং-মকরুনতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8733 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িয়সাে, ক্ষ তা-মিাোঃ 

হারুন, সাং-মকরুনতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8734 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-নবী 

মহাসলন, সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8735 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

মিাহােদ মহাছন, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8736 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা-মৃত 

গাজা কালু, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8737 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মজাবালয়র, ক্ষ তা-মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং-

বরইতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8738 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত নুর আহিদ, সাং-

বরইতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8739 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িক্ষতউর রহিান, ক্ষ তা-

মৃত নাক্ষজর মহালসন, সাং-

বরইতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8740 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ নুর, ক্ষ তা-মিাোঃ 

ইউনুছ, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8741 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর মহাসলন, ক্ষ তা-মৃত 

নুর আহিদ, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8742 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-

মিাোঃ ইউনুছ, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8743 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

োয়ো মবগি, স্বািী-

আব্দুে কালদর, সাং-

বরইতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8744 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষিনারা মবগি, স্বািী-

আেী মজাহার, সাং-

বরইতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8745 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ আহিদ, ক্ষ তা-

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং-

বরইতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8746 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর মহাছন, ক্ষ তা-

মিাহােদ ইসিাইে, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8747 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর হাসান, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8748 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ খাইরুে হাসান, 

ক্ষ তাা-মিাক্তার, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8749 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-বরইতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8750 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর আেি, ক্ষ তা-মৃত 

আব্দুে িক্ষজদ, সাং-

বরইতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8751 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-বরইতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8752 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা-জাির 

আহিদ, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8753 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নবী মহালসন, ক্ষ তা-মিাোঃ 

কক্ষরি, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 
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ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8754 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষদেদার মবগি, স্বািী-

আব্দু সাোি, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8755 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ নুর, ক্ষ তা-মিাোঃ 

সাোি, সাং-বরইতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8756 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুে হক, সাং-বরইতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8757 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আক্কাস, ক্ষ তা-কাোি 

উক্ষিন, সাং-বরইতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8758 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সতয়ুবা খাতুন, স্বািী-

জাির, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8759 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মরাকসানা মবগি, ক্ষ তা-

সাোি, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8760 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মুক্তার আহিদ, ক্ষ তা-

আহিদ,  সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8761 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মসক্ষেি, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-বরইতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8762 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা-

ক্ষদে মিাহােদ, সাং-

বরইতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8763 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বাচানী, স্বািী-মিাোঃ 

সতয়ুব, সাং-বরইতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8764 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কতুব উক্ষিন, ক্ষ তা-

ক্ষগয়াস উক্ষিন, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8765 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ আরিান, ক্ষ তা-

কক্ষরি, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8766 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ হাসান, ক্ষ তা-

ছাোিত, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 
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সলরজক্ষিন 
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গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8767 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-বরইতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8768 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাজী আহিদ, ক্ষ তা-

কাক্ষসি, সাং-বরইতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8769 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ হাক্ষশি, ক্ষ তা-মিাোঃ 

হাসান, সাং-বরইতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8770 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ আেি, ক্ষ তা-

ইসিাইে, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8771 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দু রক্ষিক, ক্ষ তা-

সাোি, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8772 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বুেবুে আক্তার, ক্ষ তা-

বাক্ষি, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8773 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষদলু মবগি, স্বািী-মৃত 

কাক্ষদর, সাং-বরইতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8774 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষির আহিদ, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং-বরইতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8775 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা-

ইসিাইে, সাং-বরইতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8776 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িালতিা খাতুন, স্বািী-

অজ্ঞাত, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8777 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8778 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

রাহিদ, ক্ষ তা-ক্ষদে 

মিাহােদ, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8779 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িালেক, ক্ষ তা-জাোে, 

সাং-বরইতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8780 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ছাোি, ক্ষ তা-

ক্ষছক্ষিক, সাং-বরইতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8781 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ জক্ষেে, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-বরইতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8782 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাির ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

হাক্ষববু  ুর রহিান, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8783 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুর মিানাি, ক্ষ তা-

হাক্ষববুর রহিান, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8784 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মিাোঃ 

মহাসলন, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8785 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, সাং-

বরইতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8786 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাোে আহিদ, ক্ষ তা-

সক্ষব্বর আহিদ, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8787 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জালহদ মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত আবুর মহালসন, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8788 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে হালসি, ক্ষ তা-মৃত 

আক্ষির হািজা, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8789 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা-মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8790 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ নাক্ষসি, ক্ষ তা-মৃত 

সসয়দ আেী, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8791 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

সালেহ আহিদ, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8792 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

রক্ষশদ, ক্ষ তা-আব্দু শুক্কুর, 

সাং-িাঠ  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8793 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নাক্ষজর মহালছন, ক্ষ তা-মৃত 

নক্ষজর আহলিদ, সাং-

িাঠ াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8794 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বাবেী, স্বািী-বশর, সাং-

িাঠ াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8795 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা-আনু 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8796 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিা: ক্ষদদার, ক্ষ তা-

সাহাবুক্ষিন ক্ষিস্ত্রী, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া, আবু 

ইল্যার মঘানা

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8797 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নূর কািাে, ক্ষ তা-মৃত 

িলয়জ আহলিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া, আবু 

ইল্যার মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8798 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িতেব, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-পুরান  ল্লান  াড়া, 

আবু ইল্যার মঘানা

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8799 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিা: আেি, ক্ষ তা-মিা: 

আক্ষিন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া, আবু ইল্যার মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8800 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জািাে মহালছন, ক্ষ তা-

ইিান মহালছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া, িাত 

আক্ষিলনর মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8801 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ওির ক্ষবন খাতাব জালি 

িসক্ষজদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া, িাত 

আক্ষিলনর মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8802 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মহাছন আহিদ, ক্ষ তা-

আক্ষির আহলিদ, সাং-

আক্ষির আহলিদ মঘানা, 

পুরান  ল্লন  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8803 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা-মৃত 

সুেতান, সাং-আক্ষির 

আহলিদ মঘানা, পুরান 

 ল্লন  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8804 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা-মৃত-

আব্দুে হাক্ষকি, সাং-আবু 

ইল্যার মঘানা

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8805 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা-

মৃত-কালশি, সাং-আবু 

ইল্যার মঘানা

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8806 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিা: হাক্ষিদ, ক্ষ তা-মিা: 

আাবুে মহালছন, সাং-

আক্ষির আহলিদ মঘানা, 

পুরান  ল্লন  াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8807 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িাক্ষে মহাছন, ক্ষ তা-আবুে 

হাক্ষসি, সাং-আক্ষির 

আহলিদ মঘানা, পুরান 

 ল্লন  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8808 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নূর মহাছন, ক্ষ তা-মৃত 

জাোে আহলিদ

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8809 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

রহিত উল্যাহ, ক্ষ তা-মৃত 

িতেব মহালছন, সাং-

আক্ষির আহলিদ মঘানা, 

পুরান  ল্লন  াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8810 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ আেি, ক্ষ তা-মিা: 

মহাচন, সাং-আক্ষির 

আহলিদ মঘানা, পুরান 

 ল্লন  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8811 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিা: িারুক, ক্ষ তা-মিা: 

আক্ষিন, সাং-আক্ষির 

আহলিদ মঘানা, পুরান 

 ল্লন  াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8812 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ আক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

জক্ষহর আহিদ, সাং-

আক্ষির আহলিদ মঘানা, 

পুরান  ল্লন  াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8813 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নূর কবীর, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং-আক্ষির আহলিদ 

মঘানা, পুরান  ল্লন  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8814 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

এনালয়ত উল্যাহ, ক্ষ তা-

আব্দুে জব্বার, সাং-

আক্ষির আহলিদ মঘানা, 

পুরান  ল্লন  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8815 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আয়শা খাতুন, ক্ষ তা-

আেী মহাছন, সাং-আক্ষির 

আহলিদ মঘানা, পুরান 

 ল্লন  াড়া

0.14 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8816 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিা: হারুন, ক্ষ তা-মৃত 

িজে, সাং-আক্ষির 

আহলিদ মঘানা, পুরান 

 ল্লন  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি 223 548 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8817 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মিাচনী ক্ষবে হাসান, ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

খালেক, সাং-দিদক্ষিয়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 138 330 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8818 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মিাচনী ক্ষবে মহালসন, ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

খালেক, সাং-দিদক্ষিয়া

5.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি 138 330 2 ঘরবাড়ী মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8819 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-রহিত 

আেী, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8820 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে মহাছন, ক্ষ তা-

আব্দুে ছািাদ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8821 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িকতুে মহাছন, ক্ষ তা-

আব্দুস সাোি, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8822 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে সাোি, ক্ষ তা-

িজে আহিদ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8823 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িকবুে মহাছন, ক্ষ তা-

ক্ষিয়া মহাছন, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8824 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ সসয়দ, ক্ষ তা-নক্ষজর 

আহিদ, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8825 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নক্ষজর মহাছন, ক্ষ তা-কালু 

ক্ষিয়া, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8826 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-

ইবলন আক্ষিনসাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8827 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মসােতান আহিদ, ক্ষ তা-

আবুে বশর, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8828 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ কক্ষরি, ক্ষ তা-

আবুে বশর, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8829 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইব্রাহীি, ক্ষ তা-মিাহােদ 

হাক্ষসি, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8830 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

দক্ষেে আহিদ, ক্ষ তা-

মিাহােদ হাক্ষসি, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8831 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা-

মিাহােদ হাক্ষসি, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8832 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িকবুে আহিদ, ক্ষ তা-

সসয়দ আহিদ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8833 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মসােতান আহিদ, ক্ষ তা-

আক্ষির মিাহােদ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8834 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুরুে জক, ক্ষ তা-কালু 

ক্ষিয়া, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8835 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ ইসিাইে, 

ক্ষ তা-হাজী আহিদ 

মহাছন, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8836 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আহিদ মহাছন, ক্ষ তা-

আেী আহিদ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8837 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইিান মহাছন, ক্ষ তা-

িকতুে মহাছন, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8838 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা-

মিাহােদ কাক্ষশি, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8839 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ছক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা-মিাোঃ 

শক্ষি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8840 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবু তালহর, ক্ষ তা-আব্দুে 

গফুর, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8841 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-

আব্দুে গক্ষন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8842 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

মিাহােদ মহাছন, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8843 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা-

নুর আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8844 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইিান মহাছন, ক্ষ তা-

ইউসুি আেী, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8845 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে কাোি, ক্ষ তা-মুত 

আব্দদুে কক্ষরি, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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িন্তব্য

8846 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জুহুরা খাতু  ুন, স্বািী-

আব্দুস শুক্কুর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8847 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

আব্দুস শুক্কুর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8848 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ আেী, ক্ষ তা-

সুেতান আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8849 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মহাছন আেী, ক্ষ তা-

মসােতান আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8850 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইিান আেী, ক্ষ তা-

মসােতান আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8851 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সু  ুেতান আহিদ, ক্ষ তা-

মিাহার ক্ষিয়া, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8852 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আাজমুর মনছা, স্বািী-

আ্দদুস শুক্কুর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8853 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা-আব্দুস 

শুক্কুর, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8854 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষিয়া মহাছন, ক্ষ তা-জক্ষহর 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8855 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মগাোি মহাছন, ক্ষ তা-

জক্ষহর আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8856 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাির আহিদ, ক্ষ তা-

জক্ষহর আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8857 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ছক্ষেিা খাতুন, স্বািী-

হাক্ষিদ মহাছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8858 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুস শুক্কুর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8859 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আলয়শা, ক্ষ তা-আেী 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8860 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা-

ছক্ষেি উল্লাহ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8861 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা-

মিাোঃ রক্ষিক, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8862 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আক্ষিনা খাতুন, স্বািী-নুর 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8863 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

 িা বানু, স্বািী-নুর 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8864 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালজরা খাতুন, ক্ষ তা-

আক্ষির আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8865 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা-

আক্ষির আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8866 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইছা আহিদ, ক্ষ তা-ওয়াজ 

উক্ষিন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8867 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা-

ওয়াজ উক্ষিন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8868 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

ক্ষছক্ষিক, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8869 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জক্ষিো খাতুন, ক্ষ তা-

আেী আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8870 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কালদর মহাছন, ক্ষ তা-

নক্ষজর আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8871 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা-

আব্দুে  িতেব, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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িন্তব্য

8872 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে কাোি, ক্ষ তা-

আব্দুে িতেব, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8873 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষেিা খাতুন, স্বািী-

আব্দুে হাক্ষিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8874 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-

আব্দুে হাক্ষিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8875 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আক্ষজি উক্ষিন, ক্ষ তা-

আব্দুল্লাহ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8876 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে  কক্ষরি, ক্ষ তা-

োে মিাহােদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8877 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ছাোি, ক্ষ তা-

কািাে উক্ষিন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8878 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আক্ষির মহাছন, ক্ষ তা-

আব্দুে শুক্কুর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8879 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাস্তিা খাতুন, ক্ষ তা-

নুরুক্ষদদœ বক্ষে, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8880 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা-

আক্ষির মহাছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8881 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে মহাছন, ক্ষ তা-

আব্দুে শুক্কুর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8882 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

দক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা-

আবুে মহাছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8883 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-আবুে 

মহাছন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8884 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ হাক্ষশি, ক্ষ তা-

মিাহােদ মহাছন, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8885 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে িতেব, ক্ষ তা-

আব্দুে িতেব, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8886 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-

ক্ষছক্ষিক, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8887 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ জাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

কুইল্যা ক্ষিয়া, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8888 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-কুইল্যা 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8889 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8890 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ বালরক, ক্ষ তা-

আবুে হাক্ষসি, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8891 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা-হাক্ষকি 

আেী ক্ষিস্ত্রী, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8892 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-

সক্ষব্বর আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8893 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শািশুে আেি, ক্ষ তা-

মসানা আেী, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8894 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িজে আহিদ, ক্ষ তা-

শিসু ক্ষিয়া, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8895 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষ তা-সছয়দ আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8896 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ আেি, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8897 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুস সাত্তার, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8898 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সাহাব উক্ষিন মিস্ত্রী, ক্ষ তা-

আব্দুস সাত্তার, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8899 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর নাহার, স্বািী-আবে 

হাক্ষশি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8900 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

দরলবশ আেী, ক্ষ তা-

হাক্ষববুর রহিান, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8901 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালজরা খাতুন, ক্ষ তা-

আব্দু জব্বার, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8902 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আেী আকবর, ক্ষ তা-

আবুে মহাছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8903 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

োে বা  ুন, ক্ষ তা-আেী 

আকবর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8904 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাজী মসালেিান, ক্ষ তা-

আক্ষির হািজা, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8905 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ আহিদ, ক্ষ তা-

সুেতান আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8906 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর বানু, ক্ষ তা-হালিজ 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8907 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা-

আকবর মহালসন, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8908 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8909 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইবলন আক্ষিন, ক্ষ তা-

মিাোঃ মহাছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8910 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-

কক্ষেি উল্লাহ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8911 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষিরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

জািাে উক্ষিন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8912 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দুে ইসোি, ক্ষ তা-

আক্ষির মহালসন, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8913 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর আহিদ, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8914 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আলয়শা খাতুন, স্বািী-

মিাহােদ আেী, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8915 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত ম ঠান আেী, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8916 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ আব্দুে, ক্ষ তা-

হাজী মসানা ক্ষিয়া, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8917 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাজালহর ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

মৃত অেী আহিদ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8918 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা-নুর 

আহিদ, সাং-নাইট্যং  াড়া

15.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8919 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িজে আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8920 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবু তালহর, ক্ষ তা-নুর 

আহিদ, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8921 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কাো ক্ষিয়া প্রকাশ কালু, 

ক্ষ তা-মৃত রহিত আেী, 

সাং-নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8922 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ছক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

আেী আকবর, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8923 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুরুে আেি, ক্ষ তা-ছক্ষব্বর 

আহিদ, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8924 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা-

বক্ষশর, সাং-উত্তর নাইট্যং 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8925 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

রক্ষিক, ক্ষ তা-োে কসাই, 

সাং-উত্তর নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8926 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-উত্তর নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8927 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা-

ছক্ষব্বর আহিদ, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8928 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ শরীি, ক্ষ তা-

মৃত মহালসন আহিদ, সাং-

উত্তর নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8929 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আক্তার, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-উত্তর নাইট্যং  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8930 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা-মৃত 

নক্ষজর মহালসন, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8931 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ আহিদ, ক্ষ তা-

মহালসন মিের, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8932 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা-

হালসি মিম্বার, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8933 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-

হালসি মিম্বার, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8934 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে গক্ষন, ক্ষ তা-মৃত 

ইিাি মহালসন, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8935 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইিাি মহাসলন, ক্ষ তা-

শহর মুল্লুক, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8936 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইসোি, ক্ষ তা-মৃত দুদু 

ক্ষিয়া, সাং-উত্তর নাইট্যং 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8937 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা-

ছক্ষেি উক্ষিন, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8938 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ আেি, ক্ষ তা-

মৃত মহালসন, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8939 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ আেি, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8940 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষিদ মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

সসয়দ মহালসন, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8941 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিৌেিী মিাহােদ 

মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং-

উত্তর নাইট্যং  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8942 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নবী মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং-

রবইতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8943 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মহালসন আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত বক্স ক্ষিয়া, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8944 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ আেি, ক্ষ তা-

মৃত মহাসন, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8945 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

খাইরুে, ক্ষ তা-বক্ষশর, 

সাং-পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8946 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ আেি, ক্ষ তা-মসানা 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8947 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

 মিাহােদ আক্ষিন, ক্ষ তা-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

নতুন  ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8948 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-কুইল্যা 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8949 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে মহালসন, ক্ষ তা-

আব্দুে শুক্কুর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8950 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মজাহুরা খাতুন, স্বািী-

মসােতান আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8951 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিলহরাজ খাতুন, স্বািী-

িকবুে আহিদ, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8952 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শালকর আহিদ, ক্ষ তা-

রহিত ক্ষিয়া, সাং-মেঙ্গুর 

ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8953 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা-

শক্ষি উল্লাহ, সাং-মেঙ্গুর 

ক্ষবে

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8954 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষব উল্লাহ, ক্ষ তা-আহিদ 

উল্লাহ, সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8955 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মসানা আেী, ক্ষ তা-আব্দুে 

কুদ্দুস, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8956 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জক্ষিে, ক্ষ তা-আব্দুে 

জক্ষেে, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8957 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আক্ষির মহাছন, ক্ষ তা-

মিাোঃ আেি, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8958 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা-মিাোঃ 

আেি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8959 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িকবুে আহিদ, ক্ষ তা-

মিাহােদ ুাক্ষসি, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8960 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

 আক্ষিনা খাতুন, স্বািী-

মিাজালহর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8961 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা-

আব্দুর রহিান, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8962 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা-

িিতাজ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8963 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শহর বানু, স্বািী-ক্ষিয়া 

মহালসন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8964 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জয়নায় আলবদীন, ক্ষ তা-

আবুে কাক্ষসি, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8965 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবু কাোি, ক্ষ তা-

আক্ষির হািজা, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8966 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ছক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা-আবু 

কাোি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8967 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ মিাহােদ, ক্ষ তা-

আবু কাোি, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8968 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা-আবু 

কাোি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8969 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইিান মহালসন, ক্ষ তা-

উির হাক্ষকি, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8970 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহি, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8971 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে িতেব, ক্ষ তা-

ইয়াকুব আেী ক্ষজক্ষকর, 

সাং-পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8972 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুরুে হক, ক্ষ তা-োে 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8973 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

মিাহােদ মহালসন, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8974 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-

বক্ষশর আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8975 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জুলেখা, স্বািী-হাক্ষববুর 

রহিান, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8976 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাোে আহিদ, ক্ষ তা-

নক্ষজর আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8977 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িালতিা খাতুন, স্বািী-

জাোে আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8978 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8979 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ কালু, ক্ষ তা-নুর 

আহিদ, সাং-নতুন  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8980 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

 মিাহােদ ইকবাে, ক্ষ তা-

আব্দুে মহালসন, সাং-নতুন 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8981 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আক্ষির মসানা, ক্ষ তা-

নুরুজ্জািান,  সাং-নতুন 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8982 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কালু, ক্ষ তা-আেী 

মহালসন, সাং-নতুন  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8983 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

দয়া বানু, স্বািী-দুদু ক্ষিয়া, 

সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8984 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কাো বানু, ক্ষ তা-দুদু 

ক্ষিয়া, সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8985 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাস্তিা খাতুন, স্বািী-দুদু 

ক্ষিয়া, সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8986 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা-দুদু 

ক্ষিয়া, সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8987 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ ইসোি, ক্ষ তা-

দরলবশ আেী, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8988 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মগাে বাহার, ক্ষ তা-আব্দুে 

মসােতান, সাং-মেঙ্গুর 

ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8989 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা-

আক্ষজি উক্ষিন, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8990 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ আহিদ, ক্ষ তা-

িঙ্গুের রহিান, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8991 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

খুইল্যা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

আব্দুর রহিান, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

8992 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সাইফুনী, স্বািী-িখলেছুর 

রহিান, সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8993 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আলিনা খাতুন, স্বািী-

শহুর িলুক, সাং-মেঙ্গুর 

ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8994 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা-

নাক্ষজর আহিদ, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8995 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8996 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা-

আব্দুে িতেব, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8997 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সােিা খাতুন, স্বািী-

আব্দুে িতেব, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8998 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে হাক্ষেি, ক্ষ তা-

আব্দুে হাক্ষেি, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

8999 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা-

ইসোি ক্ষিয়া, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9000 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে হাক্ষসি, ক্ষ তা-

বক্ষদউর রহিান, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9001 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

িখলু, সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9002 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-ক্ষিয়া 

মহালসন, সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9003 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আেী আহিদ, ক্ষ তা-ক্ষিয়া 

মহালসন, সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9004 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা-

কালু ক্ষিয়া, সাং-মেঙ্গুর 

ক্ষবে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9005 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা-দুদু 

ক্ষিয়া, সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9006 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা-

নক্ষজর আহিদ, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9007 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ছাোিত উল্লাহ, ক্ষ তা-

হলিজ মিম্বার, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9008 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইসোি ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

হালিজ মিম্বার, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9009 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িকবুে মহালসন, ক্ষ তা-

আক্ষির হািজা, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9010 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-আব্দুে 

হাক্ষিদ, সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9011 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা-

রহিত আেী, সাং-মেঙ্গুর 

ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9012 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সরওয়ার, ক্ষ তা-ক্ষ য়ারু, 

সাং-মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9013 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মহাছন, ক্ষ তা-জক্ষসি, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9014 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা-

বাদশা ক্ষিয়া, সাং-মেঙ্গুর 

ক্ষবে

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9015 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা-

োে মিাহােদ, সাং-

মেঙ্গুর ক্ষবে

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9016 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জািাে ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-বরইতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9017 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বজলুে ইসোি, ক্ষ তা- 

অক্ষছউর রহিান, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9018 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

অক্ষে ইসোি, ক্ষ তা-

আব্দুে কালদর, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9019 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইউসুি আেী, ক্ষ তা-

আব্দুে কালদর, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9020 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা-

মিাহােদ আক্ষিন, সাং-

বরইতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9021 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ আেী, ক্ষ তা-

সসয়দ আেী, সাং-

বরইতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9022 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর জাহান, স্বািী-নুর 

আহিদ, সাং-বরইতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9023 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষছক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9024 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কািাে মহালসন, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-

বরইতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9025 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা-

আক্ষিন  উল্লাহ, সাং-

বরইতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9026 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কাক্ষসি, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9027 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর আেি, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং-বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9028 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আক্ষছয়া খাতুন, ক্ষ তা-

মোকিান হাক্ষকি, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9029 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা-বক্ষশর, 

সাং-বরইতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9030 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িালজদ , ক্ষ তা-

ক্ষসকান্দার, সাং-বরইতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9031 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা-মিাোঃ 

ক্ষছক্ষিক, সাং-বরইতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9032 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাছন আহিদ, ক্ষ তা-

হালসি আহিদ, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9033 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা-

মোকিান হাক্ষকি, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9034 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে নবী, ক্ষ তা-জক্ষির 

উক্ষিন, সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9035 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সছয়দ মহালসন, ক্ষ তা-

উির হাক্ষসি, সাং-

মকরুনতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9036 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-আবু 

ক্ষছক্ষিক, সাং-মকরুনতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9037 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আলয়শা খাতুন, স্বািী-

মিাোঃ মহালসন, সাং-

মকরুনতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9038 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নক্ষজর উক্ষিন, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9039 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শক্ষি উল্লাহ, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9040 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মহালসন আহিদ, ক্ষ তা-

ক্ষিয়া মহালসন, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9041 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা-

শাহ আহিদ, সাং-

মকরুনতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9042 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা-

আব্দুর রক্ষশদ, সাং-

মকরুনতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9043 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ছফুরা খাতুন, স্বািী-মৃত 

অজ্ঞাত, সাং-মকরুনতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9044 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা-

আব্দুে জক্ষেে, সাং-

মকরুনতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9045 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষেিা, স্বািী-আব্দুে 

িতেব, সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9046 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা-

মিাহাব্বত মহালসন, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9047 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জালহদ মহালসন, ক্ষ তা-

কািাে, সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9048 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সিশু, ক্ষ তা-আব্দুে 

িতেব, সাং-মকরুনতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9049 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আেি, ক্ষ তা-আব্দুে 

িতেব, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9050 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িকবুে আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুে আক্ষজজ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9051 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জািাে  আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুে হাক্ষেি, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9052 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-

কাো আকবর, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9053 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আলনায়ার, ক্ষ তা-কক্ষবর 

আহিদ, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9054 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে কাক্ষসি, ক্ষ তা-

আব্দুস সাোি, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9055 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সছয়দ আেি, ক্ষ তা-

শাশুক্ষিন, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9056 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জুর আেি, ক্ষ তা-

শাশুক্ষিন, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9057 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আইয়ুব আেী, ক্ষ তা-আবু 

িাষ্টার, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9058 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ আহিদ, ক্ষ তা-

হালসি মজাহার, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9059 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-

কাো আকবর, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9060 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা-

জাির আহিদ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9061 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-নক্ষজর 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9062 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আহেদ, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষয়িা, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9063 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে গক্ষন, ক্ষ তা-খুইল্যা 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9064 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

রক্ষিক, ক্ষ তা-শক্ষিক, 

সাং-পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9065 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা-

শক্ষির উল্লাহ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9066 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ কাক্ষসি, ক্ষ তা-

জাোে আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9067 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মহাসন আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুস শুক্কুর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9068 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মসােতান আহিদ, ক্ষ তা-

আেী আকবর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9069 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে েক্ষতি, ক্ষ তা-মৃত 

ইয়াকুব আেী, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9070 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ আক্ষিন, ক্ষ তা-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9071 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইিান মহালসন, ক্ষ তা-

উির হাক্ষকি, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9072 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইউসুি (কাো ইউসুি), 

ক্ষ তা-মিাোঃ মহাসন, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9073 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ মহাসন, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9074 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বক্ষশর, ক্ষ তা-িনু ক্ষিয়া, 

সাং-নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9075 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা-মৃত 

িনু ক্ষিয়া, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9076 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শহীদুে ইসোি, ক্ষ তা-

কক্ষছর মহালসন, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9077 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ আহিদ, ক্ষ তা-

হালসি মিকার, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9078 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইউসুি, ক্ষ তা-মিাোঃ 

মহালসন কণ্ট্রা:, সাং-

অক্ষেয়াবাদ

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9079 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা-মৃত 

এনামুে হক, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9080 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইসিাইে, ক্ষ তা-ম য়ার 

আেী, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9081 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা-

মসালেিান, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9082 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিৌ: মিাহােদ মহালসন, 

ক্ষ তা-মৃত সুেতান 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9083 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নবী মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9084 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মহালসন আহিদ, ক্ষ তা-

বক্স ক্ষিয়া, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9085 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

 মিাহােদ আেি, ক্ষ তা-

মৃত মহালসন, সাং-উত্তর 

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9086 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইকবাে, ক্ষ তা-মিৌোঃ 

আবুে মহালসন, সাং-নতুন 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9087 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

খক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা-

মৃত রহিত আেী, সাং-

নতুন  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9088 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িালতিা খাতুস, স্বািী-

আবুে বশর, সাং-মেঙ্গুর 

ক্ষবে

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9089 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নবী মহালসন, ক্ষ তা-

আব্দুে কক্ষরি, সাং-

নাইট্যং   াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9090 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাির আহিদ, ক্ষ তা-

নাক্ষজর মহালসন, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9091 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মশখ আহিদ, ক্ষ তা-

জক্ষির আেী, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9092 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মজাবালয়র, ক্ষ তা-মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9093 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মচৌ ক্ষিক্ষন, ক্ষ তা-আব্দুস 

ছািাদ, সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9094 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিৌেিী আব্দস চািাদ, 

ক্ষ তা-মৃত কক্ষবর মিৌেিী, 

সাং-মকরুনতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9095 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

গফুর আহিদ, ক্ষ ত-হাজী 

মহাছন, সাং-িাঠ  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9096 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

খক্ষেলূ রহিান, ক্ষ তা-

আব্দুর রহিান, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9097 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইউনুছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

খক্ষেলুর রহিান, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9098 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িক্ষরদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

খক্ষেলুর রহিান, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9099 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বাবুক্ষে মবগি, স্বািী-

খক্ষেলুর রহিান, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9100 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত বাছা ক্ষিয়া, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9101 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাির আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

নাক্ষজর মহালসন, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9102 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ তা-

মিাজ্জাির আহিদ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9103 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুল্লাহ (কাো ক্ষিয়া), 

ক্ষ তা-মৃত আক্ষজর 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9104 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সানক্ষজদা মবগি, স্বািী-

আবুে কাোি, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9105 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাসান আেী ( নাগু ক্ষিয়া), 

ক্ষ তা-ক্ষিয়া মহালসন, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 
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(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9106 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে কাোি, ক্ষ তা-

আেী মহালসন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9107 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িজে আহিদ, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9108 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ আেী, ক্ষ তা-

ইউসুি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9109 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হারুন অর রক্ষশদ, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9110 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

আব্দুস শুক্কুর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9111 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইক্ষিস, ক্ষ তা-

ক্ষজয়াবুে, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9112 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-মৃত 

জাোে আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9113 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ু্ু্ইউসুি, ক্ষ তা-

সসয়দ আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9114 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর মহালসন, ক্ষ তা-জাোে 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9115 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইক্ষিস, ক্ষ তা-

সুেতান আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9116 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ছক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9117 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ছক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা-

হাক্ষবয়ান, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9118 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা-

সসয়দ আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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ঠিকানা
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9119 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সাইদুে ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9120 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে শাক্কুর, ক্ষ তা-মৃত 

িীর আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9121 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মহাছন আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9122 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহাদ আেী, ক্ষ তা-

সুেতান আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9123 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইসোি ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-িাঠ  াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9124 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষসরাজ মিম্বরগং, ক্ষ তা-

মৃত সসয়দ আক্ষিন, সাং-

িাঠ  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9125 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ হাক্ষবর, ক্ষ তা-মৃত 

আঞ্জুে মহালসন, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9126 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9127 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা-

হালিজ আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9128 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বাছা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-িকতুে 

মহালসন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9129 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর কক্ষবর, ক্ষ তা-মৃত 

শহর িল্লুক, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9130 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ তা-মুছা 

আেী, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9131 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইয়াক্ষছন, ক্ষ তা-মিাোঃ 

মহালসন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9132 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ওসিান গক্ষন, ক্ষ তা-মৃত 

কক্ষেি উল্লাহ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9133 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সসয়দ কাক্ষশি, ক্ষ তা-

আেি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9134 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা-

মৃত সক্ষব্বর আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9135 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মসগুতারা, স্বািী-নবী 

মহালসন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9136 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বানু ক্ষবক্ষব, স্বািী-আব্দুে 

আক্ষিন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9137 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আলনায়ার ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

শুক্কুর, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9138 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষিয়া মহালসন, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9139 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা-

মুসক্ষেি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9140 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

রক্ষহিা খাতুন, ক্ষ তা-

আব্দুে গফুর, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9141 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মরৌশন জািান, স্বািী-

আবুে মহালসন, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9142 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ আহিদ, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-

বরইতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9143 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নবী মহালসন, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-বরইতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9144 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বদর ক্ষিয়া, ক্ষ তা-বাদশা 

ক্ষিয়া, সাং-জাহাক্ষেয়া  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9145 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ নাক্ষসি, ক্ষ তা-মৃত 

সসয়দ আহিদ, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9146 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-

সালে আহিদ, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9147 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালসি, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-িাঠ  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9148 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কাো ক্ষশয়া, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-িাঠ  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9149 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িান্ডা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

মিাখলেছুর রহিান, সাং-

িাঠ  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9150 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা-

আব্দুে হাক্ষিদ, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9151 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষবব, ক্ষ তা-মৃত রহিান 

ক্ষিয়া, সাং-িাঠ  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9152 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা-

আবু, সাং-ি বাঠ  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9153 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িক্ষরদ, ক্ষ তা-খক্ষেরুর 

রহিান, সাং-িাঠ  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9154 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সািাি মহালসন, ক্ষ তা-

োে ক্ষিয়া, সাং-িাঠ  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9155 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ক্ষসরাজ আহিদ, ক্ষ তা-

আক্ষজজ, সাং-িাঠ  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9156 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে মিানাি, ক্ষ তা-

আব্দুে িতেব, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9157 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষসি, ক্ষ তা-আক্ষির 

হািজা, সাং-িাঠ  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9158 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিৌ কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-

আেী আহিদ, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9159 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িঞ্জুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা-নাক্ষজর 

সবদ্য, সাং-িাঠ  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9160 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাির আহিদ, ক্ষ তা-

নাক্ষজর সবদ্য, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9161 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাক্তাপুর, ক্ষ তা-খুইল্যা 

ক্ষিয়া, সাং-িাঠ  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9162 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মুসলেি, ক্ষ তা-মিাোঃ 

কালশি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9163 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর আহিদ, ক্ষ তা-হাক্ষকি 

আেী, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9164 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা-

িকবুে আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9165 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা-

জাোে আহিদ, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9166 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা-িীর 

আহিদ, সাং-িাঠ  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9167 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা-মৃত 

খক্ষেলুর রহিান, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9168 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ িক্ষরদ, ক্ষ তা-মৃত 

খক্ষেলুর রহিান, সাং-িাঠ 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9169 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ জক্ষসি, ক্ষ তা-মিাোঃ 

মহালসন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9170 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ কালু , ক্ষ তা-ছই 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9171 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িঞ্জুর আেী, ক্ষ তা-আব্দুে 

মিাতালেব, সাং-িাঠ  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9172 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ওসিান, ক্ষ তা-মৃত মিাোঃ 

মহালসন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9173 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সালহব ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

প্রকাশ বাইগ্যা, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9174 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-

সালহব ক্ষিয়া, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9175 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুরুে আেি, ক্ষ তা-

আছাদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9176 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইয়াক্ষছন ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

হাক্ষকি আেী, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9177 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িতে ক্ষিয়া, ক্ষ তা-জাোে 

আহিদ, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9178 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-

আক্ষির মহাছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9179 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ আবু বক্কর 

ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9180 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আয়ুব আেী, ক্ষ তা-আব্দুে 

েক্ষতব, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9181 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িঞ্জুর প্রকাশ সাবরাইগ্যা 

িঞ্জুর, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9182 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষেিা খাতুন, স্বািী-

আব্দুস সাোি, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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9183 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষিদা খাতুন, ক্ষ তা-

ওসিান, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9184 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইয়াক্ষছন (োঠুক্ষেয়া), 

ক্ষ তা-অজ্ঞাত, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9185 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

জাোে আহিদ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9186 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ ওসিান গক্ষন, 

ক্ষ তা-মৃত মিাোঃ কালশি, 

সাং-পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9187 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ হাসান, ক্ষ তা-মৃত 

ইয়াক্ষছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9188 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ নাক্ষছিা খাতুন, 

স্বািী-মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9189 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে কালশি িাক্ষে, 

ক্ষ তা-মিাোঃ মহাছন, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9190 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে আক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

মিাোঃ মহাছন, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9191 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ক্ষদদার, ক্ষ তা-বাছা 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9192 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িঞ্জুর, ক্ষ তা-আব্দুে 

কক্ষরি, সাং-িক্ষকরা মুরা

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9193 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুরুজ্জািান, ক্ষ তা-আব্দুে 

কালদর, সাং-িক্ষকরা মুরা

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9194 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা-দলু 

মহালসন, সাং-িক্ষকরা মুরা

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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9195 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবু বক্কর মিৌেিী, ক্ষ তা-

হাক্ষকি িাতাব্বর, সাং-

িক্ষকরা মুরা

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9196 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে সাোি, ক্ষ তা-সাব 

ক্ষিয়া, সাং-িক্ষকরা মুরা

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9197 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষেিা খাতুন, স্বািী-

আব্দুস সাোি, সাং-

িক্ষকরা মুরা

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9198 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাক্ষিদা খাতুন, স্বািী-

ওসিান, সাং-িক্ষকরা মুরা

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9199 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িালতিা খাতুন, স্বািী-

ক্ষছক্ষিক, সাং-িক্ষকরা মুরা

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9200 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইয়াক্ষছন, ক্ষ তা-িাহাজন 

িক্ষকর, সাং-িক্ষকরা মুরা

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9201 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িঞ্জুর, ক্ষ তা-মিাোঃ 

মহালসন, সাং-িক্ষকরা মুরা

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9202 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মহালসন আহিদ, ক্ষ তা-

জাোে আহিদ 

(বাি বাইয়া), সাং-িক্ষকরা 

মুরা

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9203 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাজালেে, ক্ষ তা-আব্দুে 

িতেব, সাং-িক্ষকরা মুরা

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9204 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

গুেবাহার মশখ, স্বািী-মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং-

িক্ষকরা মুরা

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9205 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ হাক্ষসি, ক্ষ তা-

ক্ষনজাি উক্ষিন, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9206 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবুে কাোি, ক্ষ তা-মৃত 

ইক্ষেয়াছ, সাং-মকরুনতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9207 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সাোিত উল্লাহ, ক্ষ তা-

আব্দু সাোি, সাং-

মকরুনতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9208 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা- নুর 

মিাহােদ, সাং-মকরুনতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9209 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে মিানাি (োলু), 

ক্ষ তা-নৃর মিাহােদ, সাং-

মকরুনতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9210 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9211 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িক্ষকর আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

কালু, সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9212 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাসান, ক্ষ তা-আব্দুল্লাহ, 

সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9213 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জালবদা মবগি, স্বািী-মৃত 

মসক্ষেি, সাং-মকরুনতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9214 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আবু তালহর (িাক্ষে), 

ক্ষ তা-মৃত আক্ষির 

মহালসন, সাং-মকরুনতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9215 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

খক্ষতজা মবগি, স্বািী-

মিাহােদ আেি, সাং-

মকরুনতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9216 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দু সাোি, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষছক্ষিক, সাং-মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9217 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সানক্ষজদা মবগি, স্বািী-

কুদ্দুস ক্ষিয়া, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9218 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ মহাছন, ক্ষ তা-

আবুে খালয়র, সাং-

মকরুনতেী

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9219 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাহােদ আেি, ক্ষ তা-

মৃত নুরুে ইসোি, সাং-

মকরুনতেী

0.90 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9220 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সনক্ষজদা, স্বািী-নৃর 

আেি, সাং-মকরুনতেী

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9221 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িয়সাে, ক্ষ তা-মিাোঃ 

হারুন, সাং-মকরুনতেী

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9222 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হালিজ উল্লাহ, ক্ষ তা-

মিাোঃ শক্ষি, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

80.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9223 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

রাজা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-িকতুে 

মহালসন, সাং-জাহাক্ষেয়া 

 াড়া

8.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9224 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নবী মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

শহর িল্লুক, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9225 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আয়ুব আরী, ক্ষ তা-মৃত 

শািসু উক্ষিন, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

4.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9226 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

কালু ক্ষিয়া, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

2.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9227 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আহিদ মহাসন, ক্ষ তা-মৃত 

আবুে মহালসন, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

2.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9228 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আহিদ মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত আবুে মহালসন, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

6.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9229 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ক্ষসরাজ, ক্ষ তা-

শািসু উক্ষিন, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

3.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9230 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শক্ষহদ উল্লাহ, ক্ষ তা-শািসু 

উক্ষিন, সাং-জাহাক্ষেয়া 

 াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9231 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

সুিাইয়া মবগি, স্বািী-

বাবুে ক্ষিয়া, সাং-নাইট্যং 

 াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9232 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

খক্ষেে ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

আক্ষিন উল্লাহ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9233 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ জক্ষিে ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9234 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শক্ষিক ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

তালহর আহিদ, সাং-

নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9235 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা-মৃত 

আব্দু সাোি, সাং-

নাাইট্যং  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9236 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ছক্ষেি ক্ষিয়া, ক্ষ তা-ইউনুছ 

ক্ষিয়া, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9237 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

কাোইয়া, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-নাইট্যং  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9238 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ উসিান ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-নাইট্যং  াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9239 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ওসিান ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

সৃত আেী ক্ষিয়া, সাং-

পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9240 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9241 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মিাোঃ 

মহালসন, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9242 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা-দক্ষেলুর 

রহিান, সাং-পুরান  ল্লান 

 াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9243 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ গক্ষন ক্ষিয়া, কালো 

ক্ষিয়া (প্রকাশ সুেতান), 

সাং-পুরান  ল্লান  াড়া

0.60 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9244 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িালেক ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং-পুরান 

 ল্লান  াড়া

0.70 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9245 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত (িতেলবর িাই), 

সাং-পুরান  ল্লান  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9246 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা-মৃত 

নাক্ষজর মহালসন, সাং-

জাহক্ষেয়া  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9247 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

হাসান আেী, ক্ষ তা-মৃত 

শািসু উক্ষিন, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9248 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

 মিৌোঃ মিাোঃ সাোি, ক্ষ তা-

মৃত আব্দু কক্ষরি, সাং-

িাঠ  াড়া

10.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9249 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দুে গফুর (প্রকাশ 

বদে), ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9250 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িীর আহিদ, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-জাহাক্ষেয়া 

 াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9251 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুর আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষিয়া মহালসন, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9252 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

অক্ষে আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষিয়া মহালসন, সাং-

জাহাক্ষেয়া  াড়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9253 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিা: উল্লযাাহ, ক্ষ তা 

মসানােী, সাং-িাঠ াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9254 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মরোে, ক্ষ তা-মসাবাহান, 

সাং-িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9255 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

িক্ষরদ জুগগ্যা, ক্ষ তা- 

খক্ষেে, সাং-িাঠ াড়া

0.80 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9256 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা-দুদু 

ক্ষিয়া, সাং-িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9257 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মহাছন আহিদ, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-িাঠ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9258 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শাহলনওয়াজ, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-িাঠ াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9259 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

শালকর আহলিদ, ক্ষ তা-

নুরুে আক্ষিন, সাং-

জাহাক্ষেয়া াড়া

0.17 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9260 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-মৃত 

নুরুে হক, সাং-উরুলির 

ছড়া, পুরান  ল্লন  াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9261 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিা: কািরুজ্জািান, ক্ষ তা-

আব্দু শুক্কুর, সাং-উরুলির 

ছড়া, পুরান  ল্লন  াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9262 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিা; কালশি, ক্ষ তা-মৃত 

বক্ষদউর রহিান, সাং-

উরুলির ছড়া, পুরান  ল্লন 

 াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9263 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

নুরুে কবীর, ক্ষ তা-িনীর 

আহেদ, সাং-উরুলির 

ছড়া, পুরান  ল্লন  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9264 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

জাক্ষহদ মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত কাক্ষদর মহালসন, সাং-

উরুলির ছড়া, পুরান  ল্লন 

 াড়া

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9265 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

ইসিাঈে, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং-সবদ্য মঘানা

0.50 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9266 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিা: আেিগীর, ক্ষ তা-

মৃত সাহাবুক্ষিন, সাং-সবদ্য 

মঘানা

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9267 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মেকনাি সদর 

ক্ষবে

মিা: মসক্ষেি, ক্ষ তা-মৃত 

হালিজ আহিদ, সাং-

সবদ্য মঘানা

0.15 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২২৩ ৫৪৮ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9268 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মিাচনী ক্ষবে খুরক্ষশদা মবগি, স্বািী-মৃত 

মিা: এজাহার মকাম্পানী, 

সাং-দিদক্ষিয়া

7.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ১৩৮ ৩৩০ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9269 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মিাচনী ক্ষবে জাির আেি, ক্ষ তা-

সুেতান আহিদ, সাং-

দিদক্ষিয়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ১৩৮ ৩৩০ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9270 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মিাচনী ক্ষবে আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা-নুর 

আেী, সাং-দিদক্ষিয়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ১৩৮ ৩৩০ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9271 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মিাচনী ক্ষবে আবুে বশর, ক্ষ তা-আব্দুে 

সত্তার, সাং-দিদক্ষিয়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ১৩৮ ৩৩০ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9272 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি মিাচনী ক্ষবে িালতিা, স্বািী-মৃত-িীর 

আহিদ, সাং-দিদক্ষিয়া

2.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ১৩৮ ৩৩০ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9273 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা-

বক্ষদউর রহিান, সাং- 

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

25.00 ক্ষরজাি ব মেকনাি ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9274 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে ইসোি খাতুন, স্বািী :- 

জাির আেি, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.25 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9275 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে শািসুে আেি, ক্ষ তা-

আবুে হালসি, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9276 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-

খুইল্যা ক্ষিয়া, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9277 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে হাছন আেী, ক্ষ তা-খক্ষেে 

আহেদ, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9278 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-মৃত 

োে ক্ষিয়া, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9279 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে হাক্ষিদ মহাছন, ক্ষ তা-মৃত 

ইউছু  আেী, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.20 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9280 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে জািাে মহালছন, ক্ষ তা-

আবুে মহালছন, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.25 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9281 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা-মৃত 

আেী মহাছন, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.25 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9282 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে  মিা: এরশাদ, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহাছন, সাং-

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

0.35 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9283 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে সসয়দ আেি, ক্ষ তা-মৃত 

োে ক্ষিয়া, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.20 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9284 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে আবু তালেব, ক্ষ তা-

সছয়দুর রহিান, সাং-

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

0.25 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9285 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

আব্দুে িাবুদ, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9286 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে ক্ষছক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুে হাক্ষকি, সাং-

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9287 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে মিাহােদ মহাছন, ক্ষ তা-

আব্দুে হাক্ষকি, সাং-

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9288 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে আহািদুর রহিান, ক্ষ তা-

মৃত নক্ষজর আহিদ, সাং-

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

0.20 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9289 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে সুেতান আহিদ, ক্ষ তা-

মিাহােদ রাজা ক্ষিয়া, 

সাং-হ্নীো,  ক্ষিি 

 ানখােী

0.25 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9290 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে খক্ষেে আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং-

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9291 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে নুর মহালছন, ক্ষ তা-জাির 

আেি, সাং-হ্নীো,  ক্ষিি 

 ানখােী

0.35 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9292 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা-সক্ষকর 

আহিদ, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.20 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9293 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা-

আবুে কাোি, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.20 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9294 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে আক্ষির মহালছন, ক্ষ তা-

মিাহােদ মহাছন, সাং-

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

0.25 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9295 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে ইসিাঈে, ক্ষ তা-মৃত 

আবুে িঞ্জুর, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9296 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে মিাহােদ নুর, ক্ষ তা-

আবুে িঞ্জুর, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9297 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত আবুে িঞ্জুর, সাং-

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9298 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে জাহানারা প্রকাশ জানু, 

স্বািী –বক্ষশর আহেদ, 

সাং-হ্নীো,  ক্ষিি 

 ানখােী

0.25 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9299 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে জাির আেি, ক্ষ তা- আবু 

তালেব, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.25 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9300 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে মরালকয়া, স্বািী-নুর বশর, 

সাং-হ্নীো,  ক্ষিি 

 ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9301 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে সাহাবউক্ষিক্ষন, ক্ষ তা-

আবুে কাোি, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.35 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9302 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে মবোে, ক্ষ তা- আবু 

ক্ষছক্ষিক, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.35 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9303 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে রক্ষব আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষসক্ষিক আহেদ, সাং-

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

0.25 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9304 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে মিাহােদ বাদশা ক্ষিয়া, 

ক্ষ তা- মসকান্দার, সাং-

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9305 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে মহালছন, ক্ষ তা-উো ক্ষিয়া, 

সাং-হ্নীো,  ক্ষিি 

 ানখােী

0.26 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9306 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে মসালেিান, ক্ষ তা-বক্ষদউর 

রহিান, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.25 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9307 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে সসয়দ মহাসন, ক্ষ তা-মৃত 

আবুে কালশি, সাং-

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

0.35 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9308 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে মহাছন, সাং-

হ্নীো,  ক্ষিি  ানখােী

0.35 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9309 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে কুেসুিা, ক্ষ তা-জব্বার, 

সাং-হ্নীো,  ক্ষিি 

 ানখােী

0.25 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9310 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি হ্নীো ক্ষবে ইসোি খাতুন, স্বািী-

জাির আেি, সাং-হ্নীো, 

 ক্ষিি  ানখােী

0.30 দক্ষিণ হ্নীো ২৩৬৫ ২৫৭৪ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9311 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- 

মসােতান আহিদ, সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9312 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নুরু সাোি, ক্ষ তা- আব্দূে 

গক্ষণ,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9313 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আবু তালেব,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9314 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে তালেব,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9315 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত,   সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9316 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জাক্ষগর মহাসাইন, ক্ষ তা- 

মৃত বাদশা ক্ষিয়া,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9317 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  সছয়দ আেি,  ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9318 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সরলিোক,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9319 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আজগর আেী, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9320 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

রিজান আেী,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9321 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে বশর,  ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ মহাসাইন, সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9322 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আো উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহাছন,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9323 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জাক্ষগর মহাছন, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9324 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে িালতিা, ক্ষ তা- 

শাহাজাহান, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9325 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে মুকতা, ক্ষ তা- মৃত আবুে 

িনজুর,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9326 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত োে ক্ষিয়া,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9327 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জাহান আরা, স্বািী- মৃত 

আেী আহিদ,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9328 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আইতুন নাহার, ক্ষ তা- 

মৃত নুরুে মহালসন,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9329 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মরালকয়া, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে মহালসন,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9330 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ইয়াছক্ষিন আক্তার, স্বািী- 

আক্ষির মহালসন,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9331 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে িনু, ক্ষ তা- মৃত 

মসােতান, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9332 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে সালবকুন নাহার, ক্ষ তা- 

মৃত আবদুে জব্বার,  সাং-

 দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9333 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আজেক, ক্ষ তা-আবু 

তালেব,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9334 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জকক্ষরয়া, ক্ষ তা- আবু 

তালেব,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9335 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে রাক্ষবয়া মবগি, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে মহালসন,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9336 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জক্ষকর, ক্ষ তা- আব্দু 

রক্ষশদ,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9337 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে হাবীবা,  স্বািী- ইক্ষেয়াস, 

সাং- দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9338 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে হাক্ষসনা, স্বািী- খাইরুে 

বশর, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9339 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ইসিাঈে, িাতা- 

আলয়শা,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9340 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মবলুয়ারা, স্বািী- মৃত 

মিাোঃ ছক্ষব,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9341 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

ইয়াকুব নবী, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9342 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে িনুয়ারা, ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

শুক্কুর,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9343 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

ছালেহ,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9344 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ইক্ষেয়াস, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9345 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ইব্রাক্ষহি, িাতা- সারা 

খাতুন,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9346 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মদলোয়ারা, স্বািী- 

ইউনুছ,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9347 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আরিা, স্বািী- আবুে 

খাইর,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9348 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ইসিাঈে, িাতা- খক্ষতজা 

মবগি,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9349 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নুর জাহান, স্বািী- মৃত 

জাক্ষগর মহালসন,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9350 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জয়নাে, ক্ষ তা-তজর 

মুল্লুক,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9351 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মহোে, ক্ষ তা- তজর 

মুল্লক,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9352 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আক্ষিনা খাতুন, স্বািী- 

রক্ষশদ উল্লাহ,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9353 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মিাবালরক, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষরদ আেি,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9354 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে মিাকবুে আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষিন শরীি,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9355 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জাহাঙ্গীর আেি, 

মরাক্ষহঙ্গা,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9356 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে খক্ষেে আহিদ মরাক্ষহঙ্গা,  

সাং- দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9357 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জব্বার উল্লাহ মরাক্ষহঙ্গা,  

সাং- দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9358 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ছাগে বুজু,  মরাক্ষহঙ্গা,  

সাং- দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9359 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নক্ষবজা মবগি, মরাক্ষহঙ্গা,  

সাং- দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9360 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে তাহক্ষিনা মবগি, স্বািী- 

িামুনুর রশীদ,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9361 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে মরাক্ষজনা মবগি, স্বািী- 

হারুে হক, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9362 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ক্ষজয়াউে হক, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহিদ,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9363 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ক্ষির কালশি, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9364 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে গফুর, ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

আহােদ,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9365 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নুরুে মহালসন, ক্ষ তা- 

মুজাব্বর, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9366 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নুরুে মহালসন, ক্ষ তা- 

আেী িদন, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9367 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে িিতাজ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আেী আহিদ,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9368 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আয়ুব, ক্ষ তা- মৃত আেী 

ক্ষিয়া,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9369 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে িসুদা মবগি, স্বািী- 

বাদশা ক্ষিয়া,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9370 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ইউনুছ, ক্ষ তা- আব্দু 

শুক্কুর, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9371 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আলয়শা,  মরাক্ষহঙ্গা, স্বািী-

 ক্ষসরাজুে, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9372 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে হাক্ষসনা, স্বািী- মৃত নুরুে 

আেি,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9373 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত ছক্ষব্বর আহিদ,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9374 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে শাহ আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুে হক,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9375 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মরাক্ষকয়া, স্বািী- দো 

ক্ষিয়া,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9376 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নুরুে বশর, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9377 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে মছনুয়ারা, মবোে, আবুে 

হাক্ষশি মরাক্ষহঙ্গা,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9378 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে তালহর মরাক্ষহঙ্গা,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9379 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আবদুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত নাক্ষজর আহােদ, 

সাং- দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9380 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আলনায়ারা মবগি, স্বািী- 

নুরুে আেি, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9381 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আয়ুব আেী, ক্ষ তা- 

আব্দুে গক্ষণ, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9382 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে িিতাজ মবগি, স্বািী- 

আক্ষির মহালসন,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9383 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে হারুন বাদশা, ক্ষ তা- 

আবুে কাোি, সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9384 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মরাকসানা, ক্ষ তা- আব্দুে 

খালেক,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9385 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আবদুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

ইউসুি আেী,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9386 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ইউসুি আেী, মরাক্ষহঙ্গা,  

সাং- দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9387 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে িালতিা মবগি, স্বািী- 

অক্ষে আহােদ, সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9388 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ছক্ষিরা মবগি, স্বািী- দুদু 

আেি,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9389 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আয়ুব কািাে, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু ছবুর সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9390 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ক্ষির কালশি, ক্ষ তা- 

জক্ষকর আহিদ, সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9391 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ইসিাইে, ক্ষ তা- মৃত ক্ষনর 

আহিদ, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9392 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- নুরু 

মহালসন, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9393 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ক্ষরিাত, ক্ষ তা- রক্ষকি 

আেী,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9394 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে কাজে, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে খালেক, সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9395 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আলয়শা মবগি, স্বািী- 

মদলোয়ার মহালসন, সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9396 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আবুে হাক্ষশি, ক্ষ তা- 

ইয়াকু আেী,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9397 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মসক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

আবুে হাক্ষশি, সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9398 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ছালেহা, ক্ষ তা- কালদর,  

সাং- দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9399 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে শক্ষি উল্লাহ, ক্ষ তা- জাির 

আেী,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9400 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নাক্ষছিা, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহােদ, সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9401 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে হাক্ষেিা, ক্ষ তা- হারুন, 

সাং- দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9402 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নজুি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আজহার,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9403 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে রক্ষিক উক্ষিন, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9404 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে মরলহনা মবগি, স্বািী- 

নাক্ষজর মহালসন,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9405 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ,  সাং- দক্ষিণ 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9406 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

ইসোি ক্ষিয়া,  সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9407 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দু শুক্কুর, সাং- 

দক্ষিণ কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9408 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে মবোে, ক্ষ তা- আব্দুে 

রক্ষশদ, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9409 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আেতাি মহালসন প্রকাশ 

মেড়া, ক্ষ তা- আবদুে 

সাোি,  সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9410 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ক্ষজয়াউর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত ছিার আহাং,  সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9411 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ক্ষদলুয়ার মহালসন, ক্ষ তা- 

আবদুে গফুর, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9412 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মবোে, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, সাং- উত্তর কানজর 

 াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9413 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নুরুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দূে সাোি, সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9414 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মিাোঃ মসালেিান, ক্ষ তা- 

খুইল্যা ক্ষিয়া, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9415 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  সসয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9416 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আইয়াজ উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আবদুে জক্ষেে, সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9417 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

মজবুর মুল্লুক, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9418 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আব্বাছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

ছক্ষকউর রহিান, সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9419 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা, সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9420 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- িত 

আজীজুর রহিান,  সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9421 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে কুরবান আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আইন উক্ষিন, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9422 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আবদুে মিানাি,  ক্ষ তা- 

মৃত মসানােী, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9423 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জক্ষকর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত মসানােী,  সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9424 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি,  সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9425 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে কাো ক্ষিয়া,  ক্ষ তা- মৃত 

কো বদা,  সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9426 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে বুেবুক্ষে, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা,  সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9427 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ব্যাঙ্গার জািাই,  সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9428 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে রক্ষিক উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আব্দুস সাত্তার,  সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9429 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে জািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

িাদু,  সাং- উত্তর কানজর 

 াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9430 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে গফুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে জব্বার, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9431 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মসক্ষেি, আইন উক্ষিলনর 

জািাই, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9432 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে অক্ষে আহােদ, ক্ষ তা- 

ওসিান, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9433 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আব্দুস ছক্ষবর, ক্ষ তা- 

সসয়দ আহিদ, সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9434 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে িনু-ক্ষন, ক্ষ তা- িত 

নাক্ষজর মহাসন, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9435 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে রুহুে আক্ষিন, িাতা- 

িাক্ষবয়া খাতুন,  সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9436 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত এজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9437 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মশখ কািালের িালে,  

সাং- উত্তর কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9438 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে শাহাজাহান, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ মহালসন, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9439 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে হয়তরী, ক্ষ তা- আক্ষির 

আেী, সাং- উত্তর কানজর 

 াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9440 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে সাক্ষনয়া, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি (টনু),  সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9441 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে িিতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

জাির আেী, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9442 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে িনসুর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আইন উক্ষিন, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9443 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে গফুর ক্ষিয়া সাো বাক্ষি বজ,  

সাং- উত্তর কানজর  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9444 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে কালুক্ষন, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ,  সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9445 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে মসকান্দর, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9446 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মসানা ক্ষিয়া (আেতাি 

মহালসন), ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে গফুর ছক্ষকদার, 

সাং- উত্তর কানজর  াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9447 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে রুলবে, ক্ষ তা- সসয়দ 

আহিদ,  সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9448 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত রুস্তি আেী, সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9449 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে রক্ষিক উক্ষিন (দাউজ্জা), 

ক্ষ তা- মৃত খক্ষেে আহিদ 

মুশা,  সাং- উত্তর কানজর 

 াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9450 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে কুতুবক্ষদয়া আো জািাই,  

সাং- উত্তর কানজর  াড়া

0.40 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9451 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নুরুজ্জািার মছলে, িাতা- 

োইো, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9452 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

মজবর মুল্লূক, সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9453 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মসক্ষেি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

জাইল্লা কাক্ষশি, সাং- 

উত্তর কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9454 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে ক্ষজবুয়া, ক্ষ তা- নুর আহাং, 

সাং- উত্তর কানজর  াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9455 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, সাং- উত্তর কানজর 

 াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9456 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে এনাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া,  সাং- উত্তর 

কানজর  াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9457 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে হাক্ষিদা, ক্ষ তা- িতৃ আেী 

,  সাং- উত্তর কানজর 

 াড়া

0.25 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো

9458 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মিাহােদ কালু, ক্ষ তা- 

রুস্তি আেী, সাং- 

কানজর  াড়া, করাক্ষচ াড়া

0.30 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9459 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- আবু 

শরীি, সাং- কানজর 

 াড়া, করাক্ষচ াড়া

0.35 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9460 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে মিাহােদ নুর, ক্ষ তা- 

আব্দু সাোি, সাং- 

কানজর  াড়া, করাক্ষচ াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9461 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে মিাহােদ শক্ষিক, ক্ষ তা- 

মিাোঃ সছয়দ, সাং- 

কানজর  াড়া, করাক্ষচ াড়া

0.15 ক্ষরজাি ব উত্তর 

হ্নীো

৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

9462 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে কক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু সাোি, সাং- 

কানজর  াড়া, করাক্ষচ াড়া

0.10 ক্ষরজাি ব মেকনাি ৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

9463 কক্সবাজার মেকনাি মেকনাি িধ্য হ্নীো ক্ষবে  মিাহােদ ইসিাইে, 

ক্ষ তা- মিাোঃ ইউনুছ, সাং- 

কানজর  াড়া, করাক্ষচ াড়া

0.20 ক্ষরজাি ব মেকনাি ৩ ৬৩২ 2 ঘর বাড়ী, বসতক্ষিো মজো প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব মদয়া হলয়লছ।

মিাে : 5258.46

জমৌজা ক্ষস.এস  

দাে

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস দাে আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস দাে ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আেতাজ, ক্ষ তা- মৃত নাক্ষজর 

মহাছাইন

সাং- ধুইল্যাক্ষেক্ষর, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ৩২১ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

অবক্ষিষ্ট জবর 

দখলকৃত 

ভূক্ষম 

বাোনবািী, 

বসতক্ষভটা,

 চাষাবাদ 

ইতযাক্ষদ

২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িিতাজ, ক্ষ তা- মৃত নাক্ষজর 

মহাছাইন,

সাং- ধুইল্যাক্ষেক্ষর, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ৩২১ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আবুে মহালসন, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া,

সাং- ধুইল্যাক্ষেক্ষর, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ৩২১ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

হারুন অর রক্ষশদ, ক্ষ তা-মৃত 

সছয়দ মহাছন

;সাং- ধুইল্যাক্ষেক্ষর, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ৩২১ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আক্তার কািাে, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ মহাছন

সাং- ধুইল্যাক্ষেক্ষর, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ৩২১ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মকিালয়ত উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

িদন আেী

সাং- ধুইল্যাক্ষেক্ষর, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ৩২১ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

ে) ব্যক্ষি মাক্ষলকানাধীন ঘর-বাক্ষি, বসতক্ষভটা

ক্রঃ নং জজলা উপগজলা জরঞ্জ ক্ষবট জবরদখেকারীর নাি ও ঠিকানা জবরদখলকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষম 

(একর)

জবরদখলকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষমর তফক্ষসল বনভূক্ষমর জবরদখগলর 

ক্ষববরণ (সবগ্িষ/ 

সগরজক্ষমন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা (মামলা/জজলা 

প্রিাসগন উগেদ প্রস্তাব 

ইতযাক্ষদ আগে ক্ষক না)

মন্তব্য

কক্সবাজার উত্তর বন ক্ষবভাগের কক্সবাজার জজলা



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিারলশদ প্রোঃ কক্ষেি, ক্ষ তা- 

মৃত সছয়দ মহাছণ

সাং- ধুইল্যাক্ষেক্ষর, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ৩২১ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজজ উল্লাহ িাোঃ

সাং- মিািক্ষরয়ালঘান, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

৮.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আবুে িনছুর, ক্ষ তা- সছয়দ 

ওির

সাং- মিািক্ষরয়ালঘান, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৮০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ কৃষক্ষজম,বাোনবািী

মাগেরগঘর

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

শািশুে আেি, ক্ষ তা-মৃত দুদু 

ক্ষিয়া

সাং- মিািক্ষরয়ালঘান, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩৭০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৫৫১ ৩ ৬৩৭

৭৪১

২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত দুদু 

ক্ষিয়া,

সাং- মিািক্ষরয়ালঘান, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

২.৭৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৫৫১

৬৭০

৩ ৬৩৭

৭৪১

২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত দুদু 

ক্ষিয়া

সাং- মিািক্ষরয়ালঘান, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

২.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৫৫১

৬৭০

৩ ৬৩৭

৭৪১

২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ক্ষেয়াকত আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আব্বাছ আেী

সাং- িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর, কক্সবাজার

০.৪২০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রিজান, ক্ষ তা- ওো ক্ষিয়া,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

১.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সািশু, ক্ষ তা- আক্ষির হািজা, 

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত আবু 

খালয়র

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আক্ষিন, ক্ষ তা- আব্দুে কালদর

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রুলবে, ক্ষ তা- মৃত নুরুে আেি 

িক্ষকর

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- ইসোি 

িক্ষকর

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- দক্ষেলুর 

রহিান

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- বাহাদুর

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ধলু ক্ষবক্ষব, স্বািী- অজ্ঞাত

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সািাি মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

সািশু,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে হক, ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুেক্ষব, ক্ষ তা- সুেতান আহিদ,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাহােদ মহাসন, ক্ষ তা- আব্দু 

রজব

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

হালশি, ক্ষ তা- আব্দু শুক্কুর

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ইসিাইে, ক্ষ তা- ছালেহ আহিদ

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মহাছন অুােী, ক্ষ তা- জুলু ক্ষিয়া,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জয়নাে, ক্ষ তা- মিাহছন আেী, 

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

বাহাদুর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ আহিদ

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িানু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত অুাক্ষির 

মহালসন

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

হরক্ষবন্দু (কাজে), ক্ষ তা- মৃত 

বনিােী দাশ

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ওো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ইয়াক্ষছন 

আেী,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- অজ্ঞাত

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আনচার উল্লাহ, ক্ষ তা- আবু শািা

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ইছহাক, ক্ষ তা- ইক্ষিস আহিদ

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- অজ্ঞাত

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ইসোি, িাক্ষে, ক্ষ তা- 

মিাহােদ 

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আলনায়ার আক্ষজি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ হালশি

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জাক্ষগর মহালসন, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জাক্ষগর মলহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িনজুর আেি, ক্ষ তা- রক্ষিকুে 

ইসোি

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মবদার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- অুাব্দুে 

কালদর

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সছয়দুর রহিান, ক্ষ তা- নুর 

মিাহােদ

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাহলছনা আকতার, স্বািী- 

নুরুে কক্ষবর

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- চাদ ক্ষিয়া

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৭০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ক্ষিজান, ক্ষ তা- সছয়দ আেি

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

শািশুে আেি ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, 

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুেিা, ক্ষ তা- নুরুে আেি, 

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ইসোি ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা- আব্দু 

শক্ষি ক্ষিস্ত্রী

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

শাহাজাহান, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, 

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ আলনায়ার, ক্ষ তা- নুরুে 

কক্ষবর,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা- নক্ষজর 

িাক্ষে

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িনছুর আেি, ক্ষ তা- নক্ষজর 

িাক্ষে,

’সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালূ,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু নবী, ক্ষ তা- মিাোঃ কালু

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ওির ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে কালশি

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ওির ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, 

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িালতিা, ক্ষ তা- ওির ক্ষছক্ষিক,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ইক্ষিক্ষস, ক্ষ তা= ওির ক্ষছক্ষিক,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িারুক, ক্ষ তা- মিাোঃ ক্ষছক্ষিক

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জক্ষিো, ক্ষ তা- ওির ক্ষছক্ষিক

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িকবুে আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

অুাব্দুে জক্ষেে

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিারকান, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মসানাতন  াে, ক্ষ তা- ক্ষনরিে 

 াে,

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান
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দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মসতু  াে, ক্ষ তা- ক্ষনরিে  াে

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- আব্দুে 

জক্ষেে

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাস্তিা, ক্ষ তা- ছাক্ষির মহাছন, 

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

হাক্ষিদ মহাছন, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

ইসিাইে

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহাছন

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রালশদা আকতার, স্বািী- মিাোঃ 

আইয়ুব

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা- মৃত বশত 

আেী

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

বশত আেী

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

এনাি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার আহিদ

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রাক্ষবয়া বছরী, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মহাছন

সাং- উত্তর ক্ষশয়া  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

শািশুন্নাহার, স্বািী- জলবদ 

আহিদ

সাং- িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িাহিদু মবগি, স্বািী- নুরুে 

আেি,

সাং- িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

বানু, ক্ষ তা- মিারকান আহিদ

সাং- িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

শাহাব উিীন, ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

ছাত্তার

সাং- িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ক্ষবসুনা, স্বািী- আলনায়ার মিৌেিী

সাং- িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর, কক্সবাজার

০.৪৩০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সািশুে আেি, ক্ষ তা- বজে 

আহিদ

সাং- িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা- মসালেিান 

ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মসালেিান 

ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জুবালয়র, ক্ষ তা- মিাক্তার

সাং- িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

শাহাব উিীন, ক্ষ তা- আব্দুে 

িলতেব

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- অজ্ঞাত

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সতয়ব হুজুর, ক্ষ তা- আব্দু গক্ষণ

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সািশু আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৮০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িতেব, ক্ষ তা- মৃত ম ঠান আেী

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির টিগনর চাল

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুর আহিদ, ক্ষ তা- বারিাইয়া

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির টিগনর চাল

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সািশু আেি, ক্ষ তা- সুেতান 

আহিদ

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- ম ঠান 

অুােী

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ইদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত কালশি, 

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সছ দ নুর, ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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খক্ষতয়ান
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ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আবু শািা, ক্ষ তা- মৃত দুদু ক্ষিয়া

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ভূো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ সুেতান

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাস্তাক্ষিজ, ক্ষ তা- মৃত দুদু ক্ষিয়া

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু িক্ষজদ,

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - পক্ষলক্ষিগনর ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িনছুর আেি (ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা- মৃত দুদু ক্ষিয়া,

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ক্ষিনুয়ারা, স্বািী- ছক্ষেি বািা

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িামুন িক্ষকর, ক্ষ তা- মৃত োে 

ক্ষিয়া

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৪০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

িকতুে মহালসন

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - পক্ষলক্ষিগনর ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ নাক্ষছর, ক্ষ তা- আেতাজ 

অহিদ

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - পক্ষলক্ষিগনর ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- বািাইয়া

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সছয়দ নুর, ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

শুক্কুর

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - জবিার ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মগাে মিলহর, স্বািী- 

আিানুজ্জািান,

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - জবিার ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সমুদা, স্বািী- আব্দু শুক্কুর

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - পক্ষলক্ষিগনর ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিারছাক্ষেন, ক্ষ তা সছয়দ নুর

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ মিাস্তাক, ক্ষ তা- আবুে 

বশর,

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - পক্ষলক্ষিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আবুে বশর, ক্ষ তা- বারিাইয়া

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক আহিদ

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - পক্ষলক্ষিগনর ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ নক্ষব, ক্ষ তা- বারিাইয়া

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- িিতাজ 

আহিদ

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে িক্ষজদ (ক্ষিলেজার) 

ক্ষ তা-মৃত ম ঠান আেী

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িাহবুব আেি,. ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষতয়র রহিান

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - পক্ষলক্ষিগনর ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মহিাজ উিীন(ক্ষিলেজার)ক্ষ তা-

মৃত আব্দুে িতেব

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - পক্ষলক্ষিগনর ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাজািির

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - পক্ষলক্ষিগনর ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাহােদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ কালশি

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা- মগাোি 

বারী

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - পক্ষলক্ষিগনর ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রুক্ষজনা মবগি, স্বািী-হাক্ষিজুর 

রহিান

সাং- োোর মুখ, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - পক্ষলক্ষিগনর ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১২৭ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জাির আেি (ক্ষিলেজার) 

ক্ষ তা- মৃত আব্দু শুক্কুর

সাং- কযালম্পর চর, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১২৮ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আক্ষজি (ক্ষিলেজার) ক্ষ তা-

 মৃত আব্দু রহিান,

সাং- কযালম্পর চর, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৯ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আক্ষির মহালসন (ক্ষিলেজার) 

ক্ষ তা- আব্দু িতবে

সাং- কযালম্পর চর, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিনগর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৩০ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আক্ষির মহালসন (ক্ষিলেজার) 

ক্ষ তা- আব্দুে িতেব

সাং- কযালম্পর চর, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৩১ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু রক্ষহি (ক্ষিলেজার), ক্ষ তা- 

িক্ষকর আহিদ

সাং- কযালম্পর চর, রামু, 

০.৩৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৩২ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

হালিজ আহিদ (ক্ষিলেজার) 

ক্ষ তা-মৃত হাছন অেী 

সাং- কযালম্পর চর, রামু, 

০.৪০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির ঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৩৩ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সছয়দ মহাছন(ক্ষিলেজার) ক্ষ তা-

মৃতিক্ষতউর রহিান

সাং- কযালম্পর চর, রামু, 

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির ঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৩৪ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ আেি (ক্ষিলেজার), ক্ষ তা- 

মৃত সছয়দ আহিদ

সাং- কযালম্পর চর, রামু, 

০.৪০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির ঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৩৫ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

কক্ষবর আহিদ(ক্ষিলেজার) 

ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক আহিদ

সাং- কযালম্পর চর, রামু, 

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির ঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৩৬ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আেী আকবর(ক্ষিলেজার)ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষজজুর রহিান

সাং- কযালম্পর চর, রামু, 

০.৫০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির ঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৩৭ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ আবছার, ক্ষ তা- হাছন 

আেী

সাং- কযালম্পর চর, রামু, 

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৩৮ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জালন আেি(ক্ষিলেজার) ক্ষ তা-

মৃত মিাস্তক্ষিজুর রহিান

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.১৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - টিগনর ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৩৯ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

রিজান অুােী

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.৫০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৪০ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ওির ক্ষিয়া, ক্ষ তা- রিজান 

আেী,

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.৪০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৩৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৪১ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে শুক্কর, ক্ষ তা- মৃত সছয়দ 

অুাহিদ

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৪২ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ কািাে, ক্ষ তা- হাজী 

রিজান আেী

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির ঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৪৩ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ মহালসন(ক্ষিলেজার) ক্ষ তা-

মৃত িক্ষতউর রহিান

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৪৪ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ কালশি (ক্ষিলেজার) ক্ষ তা-

 সছয়দ আেি

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.৩৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪৫ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাসন

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির ঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৪৬ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে ইসোি ক্ষ তা-মৃত মিাোঃ 

মহালসন

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৪৭ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মনজাি উক্ষিক্ষন, ক্ষ তা- মৃত আবু

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির ঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৪৮ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ কক্ষরি, ক্ষ তা- আবুে 

খালয়র

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৪৯ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

হাজু মবগি, স্বািী- মিৌেিী 

জাির

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.৩৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - জসক্ষম পাকা 

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৩৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৫০ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- মিাোঃ শক্ষি

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.১০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - টিগনর ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৫১ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত হাজী 

এজাহার

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - জসক্ষম পাকা 

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৩৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৫২ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রিজান আেী, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

কালু

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.৪০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৫৩ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাস্তাক অুাহিদ, ক্ষ তা- 

রিজান আেী

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

০.৪০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - জসক্ষমপাকা

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৫৪ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নাক্ষজি উিীন, ক্ষ তা- রিজান 

আেী

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরের টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৫৫ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ জয়নাে, ক্ষ তা- রিজান 

আেী

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৫৬ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ জয়নাে, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৫৭ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ভুট্টু, ক্ষ তা- মৃত সুেতান

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৫৮ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- 

বারিইয়া

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ
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জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৯ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মবদার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত টক্কু 

ক্ষিয়া

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির টিগনর চাল

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৬০ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- কালু ক্ষিয়া

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটির ঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৬১ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জয়নাে, ক্ষ তা- বক্ষদরন

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৬২ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

শক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৬৩ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

শক্ষিকুে, ক্ষ তা- জাোে আহিদ

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৬৪ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আক্ষির আেী, ক্ষ তা- বািাইয়া

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৬৫ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহিদ

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৬৬ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

একরাি, ক্ষ তা- জািাে মহালসন

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৪০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - জসক্ষমপাক

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৬৭ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ছালবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহিদ

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৬৮ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে অুাক্ষজি, ক্ষ তা- আবুে 

খালয়র

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৬৯ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নবী মহাছন, ক্ষ তা- জাির আেি

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৭০ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ছুরুত আেী (ক্ষিলেজার) ক্ষ তা- 

মৃত নুর মহালসন

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭১ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ সািাি, ক্ষ তা- সছয়দ 

আকবর

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৭২ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজি উিীন

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৭৩ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- মততুই বুরা

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৭৪ কক্সবাজার রামু ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে অুাক্ষিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেি

সাং- কুদ্দুছক্ষিয়ার জুি, রামু, 

কক্সবাজার

০.২৫০ জঙ্গল 

ঈদেি

নাই নাই ৫০ ১ ৫০ - মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ শাহাজাহন ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ নাক্ষছর, ক্ষ তা- আব্দু শুক্কুর

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- 

মিাজািির আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িনছুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ছক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আকবর আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- আব্দুে 

গফুর

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

অুাব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

কালশি আেী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সছয়দ আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজালহর আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুর ছারা মবগি, স্বািী- অুাব্দুে 

জাব্বার

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সছয়দ নুর, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

িালেক

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

িক্ষতয়র রহিান

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

অুাব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- নুরুে 

কক্ষবর,

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-মসকান্দার

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটির ঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ ইউনুছ (োে ক্ষিয়া), ক্ষ তা-

 মদলোয়ার মচৌং

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িিতাজ আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষজ উিীন

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটির ঘর টিগন চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু ছাত্তার, ক্ষ তা- মৃত বশত 

আেী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রালশদা মবগি, স্বািী- ইব্রাহীি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- আব্দু রহিান

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- মিাোঃ কালু

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

কক্ষবর আহিদ (ক্ষিলেজার) 

ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ জক্ষেে

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু শক্কুর, ক্ষ তা- আেী মহালসন

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সািশু (ক্ষিলেজার), ক্ষ তা- মৃত 

শহর মুল্লুক

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৬০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মছালেি ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

১৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ইসিাইে, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

জক্ষেে

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত কালু

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৬০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িাহমুদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

মিৌেিী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৬০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

ছক্ষগর আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৬০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাজালেে হক, ক্ষ তা- মৃত 

মিারকান আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নবী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত ছক্ষগর 

আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৬০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাস্তাক অুাহিদ, ক্ষ তা- করি 

আেী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িনছুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আেী মহালসন, ক্ষ তা- আব্দু 

রহিান,

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

শক্ষি আেি (ক্ষিলেজার), ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ মহালসন

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

১.০০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জািাে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দুর রহিান

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সছয়দ নুর, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

কালদর

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সািশু আেি, ক্ষ তা- মৃত বজে 

আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- মৃত সুেতান

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

বকসু

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনচারল

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জািাে, ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ জসক্ষমপাকা

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

খালেদা  মবগি, স্বািী- জয়নাে 

ক্ষিস্ত্রী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ জসক্ষমপাকা

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ কািাে, ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ জসক্ষমপাকা

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মহালসন

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুলহদা, ক্ষ তা- বজে আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িনজুর আেি, ক্ষ তা- বজে 

আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা- 

িক্ষরদুে আেি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

গুরা ক্ষিয়া (ক্ষিলেজার) ক্ষ তা-

মৃত মসােতান আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আলরিা মবগি, স্বািী- নরুে 

ইসোি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ মহাছাইন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্বাছ আেী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছাইন

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

কািরুন মনছা, স্বািী- আব্দু 

রজ্জাক

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৫০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

বজে আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহালসন

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২২৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রিজান ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা- মৃত বজে 

আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২২৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

এনামুে হক, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

ইসোি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২২৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত আবু 

শািা

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৩০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মগােলছরা মবগি, স্বািী- আব্দুে 

িাবুদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ সছয়দ নুর, ক্ষ তা- আব্দু 

রহিান

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৩২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আবু সুক্ষিয়ান, ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

রহিান

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৩৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মুক্ষিনুে হক (ক্ষিলেজার)ক্ষ তা-

মিৌেিী মিাজা ির

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

১.০০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৩৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ক্ষরদুয়ান (ক্ষিলেজার), ক্ষ তা- 

মৃত গুরা ক্ষিয়া,

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৩৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

 ারিীন মবগি, স্বািী- ওবাইদুে 

হক

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

১.০০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনচারল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৩৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

োলু মবগি, স্বািী- সছয়দ 

আকবর

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৩৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

মিাজািির

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৩৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ শাহ আেি, ক্ষ তা-মৃত 

মিাক্তার আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৩৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রক্ষশদা মবগি, স্বািী- জাির 

আেি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আবু তালহর, স্বািী- আব্দুে 

মহালসন

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

নবী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ছুরা খাতুন, স্বািী-ছালবর আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ছালবর অুাহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নুর বকসু

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত নুর 

বকসু

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনর চাল

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- িশা আেী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরের টিগনর চাল

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুেিা, ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

আহিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.০৪০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৪০৭/৬৭১ ৩ ৭৬৫ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আেিাছ খাতুন, স্বািী- সািশুে 

আেি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর 

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু িাকেক, ক্ষ তা- মৃত বাছা 

ক্ষিয়া

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আলয়শা, স্বািী- রিজান

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জাহানারা, স্বািী- কাো ক্ষিয়া,

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নাগু ক্ষসকদার, ক্ষ তা- মৃত 

বাদশা ক্ষিয়া

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জাহানারা মবগি, স্বািী- মৃত 

ধো ক্ষিয়া

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

কালু

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মেদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আনু ক্ষিয়া

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

 ারিীন আকতার, স্বািী- বশর

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রহিান উল্লাহ, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আেী ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত বাদশা 

ক্ষিয়া

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- এজাহার িক্ষকর

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সািশুন্নাহার, স্বািী- ওির আেী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ৬১৯/৬৭০ ৩ ৭৪১ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

িক্ষকর

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ জসক্ষমপাকা

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জক্ষসি, ক্ষ তা- আবুে কাোি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুক্ষক, ক্ষ তা- মৃত ছুরুত আেি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত আিান 

উল্লাহ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রুক্ষব আকতার, স্বািী- আক্কাস 

ক্ষিয়া

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

তাজর মুল্লুক, ক্ষ তা- আব্দুে 

জব্বার

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মবোে, ক্ষ তা- ছালবর ক্ষিয়া, 

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাজালেে, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

কালু 

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাহলছনা, স্বািী- জকক্ষরয়া

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িারুক, ক্ষ তা-নুরুে আেী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ইছিত আরা, স্বািী- আজিে 

মহালসন

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- িকবুে 

িক্ষকর

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাহলছনা, স্বািী- সছয়দ আেি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

খুরক্ষশদা, স্বািী- নুরুে আেি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

শাহাজাহন, স্বািী- িক্ষরদ 

আনিজী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

হাক্ষিদা, স্বািী- আেি িজর 

িাওোঃ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িকতুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মসাোইিান

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

কািাে, ক্ষ তা- আহিদ মহালসন

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- 

মসালেিান

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রিজান, ক্ষ তা- মিাোঃ হাক্ষববুর 

রহিান

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

োয়ো, স্বািী- আব্দুে হাক্ষিদ

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রিজান, ক্ষ তা- আকতার, 

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ইসিাইে, ক্ষ তা- মিাোঃ ইউছু 

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আলয়শা, স্বািী- আকবর আেী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৫ ৩ ২৭৩৮ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিারকান, ক্ষ তা- শহর মুেলুক

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সছয়দা মবগি, স্বািী- খক্ষেে

ৎসাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

ছালবর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির 

হািজা

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু মছাবহান, ক্ষ তা- িকবুে 

িক্ষকর

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িনজুর, ক্ষ তা- ইক্ষেয়াছ, 

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ রাজু, ক্ষ তা- মিাোঃ রিজান 

আেী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িারুক, ক্ষ তা- আেী মিকার

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু রহিান, জাদব

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

গফুর ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা- আবু বক্কর

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িক্ষনর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুল্লাহ ক্ষিস্ত্রী

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জক্ষসি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

ইসিইে

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

২৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িাহাবু আেি, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত সছয়দ 

আেি

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাহছন, ক্ষ তা- কাো ক্ষিয়া

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- জুনু ক্ষিয়া

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

খালেদা, ক্ষ তা- আব্দুে কালদর

সাং-িধ্যি ক্ষশয়া  াড়া, 

বািবাগান,

 ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- মৃত আকব্দুে 

খালয়র

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

হারুন (স্ব ন), ক্ষ তা- শহীদ ক্ষিয়া

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ ইসিত মহালসন, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.২০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ সািশু, ক্ষ তা- আবুে 

খালয়র

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির আহিদ

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সছয়দ নুর (ক্ষিলেজার), ক্ষ তা- 

আক্ষির অুাহিদ

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ মিাজালেে, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ মহালসন

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রুলবে, ক্ষ তা- মৃত আেতাজ,

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িালতিা মবগি, ক্ষ তা- রক্ষশদ,

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত োে 

ক্ষিয়া

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আব্দু শক্ষি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

কালু

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মদলোয়ার (ক্ষিলেজার), ক্ষ তা- 

মিাোঃ গুরা ক্ষিয়া

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

িালতিা মবগি, স্বািী- জাির 

আেি

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

িদন আেী

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত িদন 

আেী

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ চান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

কালু ক্ষিয়া

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

অুাবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

িদন আেী

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.০৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

বাবুে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির 

হািজা

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.২৫০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা- 

আহিদ সছয়দ

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

আহিদ সছয়দ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.১০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

রিজান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- উো ক্ষিয়া

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

ঈদগাঁও,সদর,কক্সবাজার

০.৩০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে ইসোি (ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা- মৃত আক্ষির মিাোঃ

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩২৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর ঈদোঁও

জরঞ্জ

জভামক্ষরয়াগঘানা

ক্ষবট

নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মিাোঃ

সাং-ধুইল্যাক্ষেক্ষর 

০.৪০০ জভামক্ষরয়া

জঘানা

নাই নাই ২০৪৬ ৩ ২৮৫২ ২ মাটিরঘর টিগনরচাল

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

ঐ

৩২৮ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg ‡gv: Avãyj Kwig 

(wf‡jRvi), wcZv: 

g„Z bwRi Avng`, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

Kvjvcvov, PKwiqv, 

০.৪০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 142,451 1 120,542 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20 dzU cÖ¯’ 15 

dzU

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q 

D‡”Q` gvgjv †cÖiY Kiv 

n‡q‡Q|

Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩২৯ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg ‡gv: kwd 

Avjg(wf‡jRvi), 

wcZv: g„Z ˆQq` byi, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

Kvjvcvov, PKwiqv, 

K·evRvi|

০.৫০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 142,451 1 120,542 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 30 dzU cÖ¯’ 20 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৩০ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg Zdziv †eMg, ¯^vgx: 

Kwei Avng`, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 142,451 1 120,542 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20 dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৩১ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg Avey QwÏK 

Kv‡kg, wcZv- g„Z 

†gvRvd&di Avnvs, 

০.৩০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 142,451 1 120,542 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 25 dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৩২ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg Avwgi myjZvb, 

wcZv: Avãyj evix, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 142,451 1 120,542 2 wUb‡mU Ni ˆ`N©¨ 25 

dzU cÖ¯’ 15 dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৩৩ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg nvQbviv †eMg, 

¯^vgx: Avey Zv‡ni, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 142,451 1 120,542 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 25dzU cÖ¯’ 20 

dU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৩৪ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg Avey Zv‡ni Kvjy 

(wf‡jRvi), wcZv: 

bwRi Avnvgg&`, 

১.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 142,451 1 120,542 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 30dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৩৫ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg Av‡bvqviv, ¯^vgx 

Avãyi iwng, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 142,451 1 120,542 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20 dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৩৬ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg kwidv †eMg, 

¯^vgx: byiæj Kwei, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 142,451 1 120,542 2 ‡mwg cvKv Ni  ˆ`N©¨ 

20dzU cÖ¯’ 15 dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৩৭ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gv: Aveyj †nv‡mb 

(wf‡jRvi), wcZv: 

g„Z †Mvjvg 

১.৫০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 142,451 1 120,542 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৩৮ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gv: †j`y, wcZv: 

Avjx Avnv¤§`, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

০.৪০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 16dzU cÖ¯’ 12 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৩৯ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg ‡gvnv¤§` iæûj 

Avwgb, wcZv: 

Avwgi †nv‡mb, 

০.৮০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 35dzU cÖ¯’ 25 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৪০ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg Avãyj Lv‡jK, wcZv: 

g„Z Avãyj mvjvg, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

০.৩০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 25dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৪১ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gv: kvn 

Avjg(wf‡jRvi), 

wcZv: g„Z bwRi 

২.৭০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 30dzU cÖ¯’ 20 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৪২ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gv: kvnvRvnvb, 

wcZv: g„Z bwRi 

†nv‡mb, mvs- 

০.৩০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`৩৪৩ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  ˆZqev †eMg, 

¯^vgx: †gvnv¤§` 

Bmjvg, mvs- 

০.২০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 25dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`৩৪৪ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg Rv‡n`, wcZv: g„Z 

Igi myjZvb, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

wMjvZjx, PKwiqv, 

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৪৫ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg BqvQwgb, ¯^vgx: 

nvwg`yj nK, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

wMjvZjx, PKwiqv, 

K·evRvi|

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 25dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৪৬ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvnv¤§` Avjg, 

wcZv: g„Z Bw`ªQ 

Avjx, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

০.২০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৪৭ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvnv¤§` iwR 

Avjg, wcZv: g„Z 

Avãyj Kv‡`i, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

০.২০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20 dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৪৮ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvnv¤§` 

†dviKvb(wf‡jRvi), 

wcZv: g„Z Kwei 

Avnv¤§`, mvs- 

২.০০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 35dzU cÖ¯’ 35 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`
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৩৪৯ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg Avãyj Avwjg 

(wf‡jRvi), wcZv: 

g„Z Kwei Avnv¤§`, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

২.০০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 25dzU cÖ¯’ 20 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৫০ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg byi 

†gvnv¤§`(wf‡jRvi), 

wcZv: AvwRRyi 

০.৩০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 461 1 564 2 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 25dzU cÖ¯’ 16 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`৩৫১ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg wgi Avnv¤§`, 

wcZv: Avãyj Kv‡`i, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

১.০০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 30dzU cÖ¯’ 20 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`৩৫২ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvt †ejvj wcZv: 

g„Z Kvgvj †nv‡mb, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

০.২০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 c¨wjw_‡bi ˆZix  Ni 

ˆ`N©¨ 20 dzU cÖ¯’¨ 15 

dU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`৩৫৩ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gv: dwi`yj Avjg, 

wcZv: †Mvjvg 

Kv‡`i, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

০.২০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৫৪ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvnv¤§` dRj 

Kwig, wcZv: g„Z 

kni gyjøyK, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

১.০০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 25dzU cÖ¯’ 20 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৫৫ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvnv¤§` byiæj 

Bmjvg(wf‡jRvi), 

wcZv: g„Z myjZvb 

১.০০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 wU‡bi Ni ‰`N¨© 16 

cÖ¯’¨ 10 gvwUi 2|  

†`Iqvj Ni ˆ`N©¨ 20 

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`
৩৫৬ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvnv¤§` dwi` 

Avjg, wcZv: g„Z 

bwRi Avnv¤§`, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

PKwiqv, K·evRvi|

০.৫০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨  25 dzU cÖ¯’ 20  

 dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৫৭ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg nvweeyi 

invgb(wf‡jRvi), 

wcZv: Qv‡ei 

২.০০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj  Ni 

ˆ`N©¨ 35 dzU cÖ¯’ 25 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`
৩৫৮ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvnv¤§` ˆQq` 

Avjx, wcZv: Kv‡mg 

Avjx, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

০.১৫০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20 dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৫৯ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvnv¤§` wmivR 

wgqv, wcZv: g„Z 

†gv: BmnvKmvs- 

০.১৫০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨  20 dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`৩৬০ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg byi †gvnv¤§`, 

wcZv: †gvnv¤§` 

kwd, mvs- 

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৬১ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gv: †gv³vi 

Avnv¤§`,wcZv: g„Z 

†Mvjvg Kv‡`i, mvs- 

০.১৫০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৬২ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvnv¤§` wQÏK, 

wcZv: g„Z †Mvjvg 

Kv‡`i, mvs- 

০.১৫০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`৩৬৩ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg Kgjv LvZzb, ¯^vgx 

: g„Z †gv: Kvjy, mvs- 

 c~Y©MÖvg, 

PKwiqv, K·evRvi|

০.২০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 30dzU cÖ¯’ 20 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৬৪ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gv: Qv‡jn 

Avnvgg&`, wcZv: 

Avãy iwng, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

০.২০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 25dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`
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৩৬৫ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg Avãy ˆQq`(wf‡jRvi), 

wcZv: Avey e°i, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 25dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`৩৬৬ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg Aveyj †nv‡mb, 

wcZv: Avãym ˆQq`, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

PKwiqv, K·evRvi|

০.২০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 ‡mwg cvKv Ni ˆ`N©¨ 

20dzU cÖ¯’ 15 dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৬৭ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvnv¤§` †nvQb, 

wcZv: Ave`y ˆQq`, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

PKwiqv, K·evRvi|

০.২০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 25 dzU cÖ¯’ 18 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৬৮ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg ‡gv: byiæj AvwRg, 

wcZv: byi Avnv¤§`, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20 dzU cÖ¯’ 15 

dU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`৩৬৯ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg byi Avnv¤§`, wcZv: 

AvwRRyi ingvb, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

০.৩০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 30dzU cÖ¯’ 16 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`৩৭০ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gv: Avãy ï°zi, 

wcZv: †gvnv¤§` 

BDQzc, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৭১ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvnv¤§` kwd 

Avjg(wf‡jRvi), 

wcZv: g„Z Avãyj 

Kv‡`i, mvs- 

০.৩০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 30dzU cÖ¯’ 16 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৭২ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gv: byiæj 

AveQvi(wf‡jRvi), 

wcZv: g„Z kni 

gyjøyK, mvs- 

১.৫০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 329 1/2 432 1 ‡mwg cvKv Ni ˆ`N©¨ 

35dzU cÖ¯’ 25 dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৭৩ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  byiæj 

AvwRg(wf‡jRvi), 

wcZv: g„Z 

১.০০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 ‡mwg cvKv Ni ˆ`N©¨ 

25dzU cÖ¯’ 20 dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`৩৭৪ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gv: Avwgi 

†nv‡mb, wcZv: g„Z 

ReŸvi Avjx, mvs- 

০.৩০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 gvwUi †`Iqvi Ni 

ˆ`N©¨ 25dzU cÖ¯’ 16 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৭৫ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg ‡gvnv¤§` †gvkvid 

†nv‡mb , wcZv g„Z 

Avãy Qgv`, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

PKwiqv, K·evRvi|

২.৪০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 wU‡bi Ni ˆ`N©¨ 20 

dzU cÖ¯’ 15 dzi 2| 

U‡bi Ni ˆ`N©¨ 20 

dzU cÖ¯’ 15 dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৭৬ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg  †gvnv¤§` ˆQq` 

Avjg(wf‡jRvi), 

wcZv: g„Z 

GRvvnvi wgqv, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

Pkwiqv, K·evRvi|

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20dzU cÖ¯’ 15 

dzi

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৭৭ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg ‡gv: iæ‡ej(wf‡jRvi) , 

wcZv ‡mvbv wgqv, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

PKwiqv, K·evRvi|

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20 dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৭৮ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg ‡gv: byiæj AveQvi, 

wcZv g„Z byiæj 

Bmjvg, mvs- 

২.৪০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 25dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`
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সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৯ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg ‡gv: kvnve DÏxb, 

wcZv Beªnxg, mvs- 

 c~Y©MÖvg, 

PKwiqv, K·evRvi|

০.৫০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৮০ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg ew`Dj Avjg, wcZv 

‡g‡ni Avjx, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

০.৫০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`৩৮১ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg ‡gv: wgRvb, wcZv 

Ge`yj nK, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

PKwiqv, K·evRvi|

০.১৫০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 c¨wjw_‡bi Ni ˆ`N©¨ 

30dzU cÖ¯’ 12 dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৮২ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg cvwL †eMg, ¯^vgx 

Avãyj Rwjj, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

PKwiqv, K·evRvi|

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20 dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৮৩ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg Lyiwk`v †eMg, 

¯^vgx dwi`yj Avjg, 

mvs- c~Y©MÖvg, 

PKwiqv, K·evRvi|

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20 dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৮৪ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg ‡gv: ˆQq` 

Avjg(wf‡jRvi), g„Z 

†n`vqZ Avjx, mvs- 

c~Y©MÖvg, 

PKwiqv, K·evRvi|

২.০০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 c¨wjw_‡bi Ni ˆ`N©¨ 

30 dzU cÖ¯’ 20 dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৮৫ K·evRvi m`i ঈদোঁও c~Y©MÖvg ‡gv: Avey Zv‡je, 

wcZ g„Z Aveyj 

‡nvQb, mvs- 

০.১০০ c~Y©MÖvg নাই নাই 301 1/2 404 1,13 gvwUi †`Iqvj Ni 

ˆ`N©¨ 20 dzU cÖ¯’ 15 

dzU

H Aewkó Rwg 

emZ wfUv, 

evMvb, BZ¨vw`

৩৮৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: শিসুে আেি, ক্ষ ং- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৩৮৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: সাহাব উক্ষিন,  ক্ষ ং- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ ইলের ঘর ১টি, 

(ক্ষবক্ষডং) ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৩৮৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আবুে মহালছন, ক্ষ ং- মৃত 

এজহারর ক্ষিয়া  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৩৮৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িিতাজ আহিদ, ক্ষ ং- মৃত 

পুতন আেী,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৩৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: রক্ষশদ, ক্ষ ং- মিাহােদ 

মহাছাইন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৩৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাছাৎ আলয়শা মবগি, ক্ষ ং- 

মৃত সছয়দুে হক,  সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৩৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কুেছুিা খাতুন, ক্ষ ং- বজে 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২৪ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৮ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কালশি বাঙ্গােী, ক্ষ ং- 

মৃত তজুিক্ষিন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ ইিারত ১টি,  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৩৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কক্ষিে উক্ষিন, ক্ষ ং- আবুে 

কালশি বাঙ্গােী, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৩৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু তালহর সও:, ক্ষ ং- মৃত 

তজুিক্ষিন  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন৩২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, 

িািক্ষিে: ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৬ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৩৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ক্ষসরাজউলিাল্লাহ , ক্ষ ং- 

মৃত তাজুবুক্ষিন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৩৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কাোি (কাো মসানা), 

ক্ষ ং- ক্ষসরাজউলিাল্লাহ , সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.৯০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি,  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৩৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নজরুে, ক্ষ ং- কাো ক্ষিয়া , সাং-

 জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.৭০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৩৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আেি, ক্ষ ং- মৃত আব্দুে 

কক্ষরি , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাহােদ আক্ষে, ক্ষ ং- মৃত 

ইসহাক , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিলহরুজ্জািান, ক্ষ ং- মৃত দানু 

ক্ষিয়া , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ ং- মৃত দানু 

ক্ষিয়া , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় লুতু ক্ষিয়া, ক্ষ ং- মিা: সছয়দ 

আেি , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ আেি, ক্ষ ং- মৃত 

তজুিক্ষিন , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১১ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ 

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুস সাোি , ক্ষ ং- ওয়াস 

কক্ষবর , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে কালদর, ক্ষ ং- মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহিদ , সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শহর িল্লুক, ক্ষ ং- মৃত কািাে 

মহালসন , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ 

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় োে ক্ষিয়া ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ ং-আক্ষির 

হািজা , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কালু ক্ষিয়া, ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

হািজা , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ ং- মৃত 

ওবাইদুে মহালসন , সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রক্ষশদ আহিদ বাবুে, ক্ষ ং-

ওবাইদুে মহালসন, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

০.২৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষরদুে আেি, ক্ষ ং- মৃত 

ওবাইদুে মহালসন, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

০.২৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নক্ষজর আহেদ, ক্ষ ং- ওবাইদুে 

মহালসন , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জয়নাে উক্ষিন, ক্ষ ং-মৃত আবুে 

হালসি , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াতা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ ং- আবুে 

হালসি , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ ইিারত ১টি,  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড়  িক্ষরদুে আেি, ক্ষ ং- মৃত 

আবুে হালসি , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ ইিারত ১টি, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাির আেি, ক্ষ ং- মৃত এজার 

ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

মহালসন , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইক্ষিস ক্ষিয়া, ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

মহালসন , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাস্তাক ক্ষিয়া, ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

মহালসন , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

মহালসন , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ কক্ষরি, ক্ষ ং- মৃত 

তজুিক্ষিন , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ ইিারত ১টি  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ, িাটির ঘর ১টি,  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ আেি, ক্ষ ং- মৃত কালু, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন,  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাির আেি, ক্ষ ং- মৃত িনুর 

আেি , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষজয়াবুে আেি, ক্ষ ং- মৃত িনুর 

আেি , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বক্ষশর আহিদ, ক্ষ ং- মৃত শহর 

িক্ষল্লক, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ আেি, ক্ষ ং- মৃত খুইল্লা 

ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কালু ক্ষিয়া, ক্ষ ং- মিা: মসানােী, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মসানােী, ক্ষ ং-মৃত এজার ক্ষিয়া, 

 সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ×২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু তালহর, ক্ষ ং- আহেদ 

মহালসন,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রিজান ক্ষিস্ত্রী , ক্ষ ং- মৃত 

আশরি ক্ষিয়া,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মবোে ক্ষিস্ত্রী , ক্ষ ং- রিজান 

মিস্ত্রী,  সাং- জুিনগর।

০.৯০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষরদ আেি , ক্ষ ং- মিা: 

রিজান ক্ষিস্ত্রী,   সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রক্ষব আেি , ক্ষ ং- মিা: রিজান 

ক্ষিস্ত্রী,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আক্ষির মহালসন , ক্ষ ং- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আহেদ মহালসন, ক্ষ ং- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মছনুয়ারা , জং- কািাো 

মহালসন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ ইিারত ১টি,  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনসুর আেি , ক্ষ ং- আহেদ 

মহালসন,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ নুর , ক্ষ ং- হাক্ষকি আেী,  

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াতা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মজসক্ষিন আক্তার, ক্ষ ং- কালু 

ক্ষিয়া,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াতা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হাক্ষকি আেী, ক্ষ ং- আব্দুে 

কালদর,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আক্ষরফুে ইসোি, ক্ষ ং- মৃত 

আশরি আেী,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ডা: সাহাব উক্ষিন , ক্ষ ং- বাছু 

ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আেি, ক্ষ ং- মৃত কালু, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহ জাহান, ক্ষ ং- মিা: 

আিানুল্লাহ,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বাদশা ক্ষিয়া , ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

হািজা, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ ং- আ: কক্ষরি 

মিস্ত্রী,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৪৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দা মবগি, স্বা: বজে 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি,  

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, 

 ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি 

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৪৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আবছার, ক্ষ ং- জাোে 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৫০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িালেকা খাতুন, ক্ষ ং- কািাে 

ক্ষিস্ত্রী,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯৩০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৫১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড়  আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ ং- মৃত নুর 

কক্ষবর,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ ইিারত ১টি,  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৫২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুর মনািান, ক্ষ ং- মৃত নুর 

কক্ষবর,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি,  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৫৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর আক্ষিন, ক্ষ ং- আক্ষির 

হািজা,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪৫৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাক্তার আহিদ, ক্ষ ং- মৃত 

আক্ষির মহালসন,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাির আেি, ক্ষ ং- মিা: আেী 

মহাছন,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৫৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আেি, ক্ষ ং- মৃত আব্দুে 

িক্ষজদ,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৫৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বক্ষশর মিৌেক্ষি, ক্ষ ং- আেী 

মহাছন,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৫৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ ং- মৃত আহেদ 

মহালছন,   সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৫৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সািশুে আেি, ক্ষ ং- আবুে 

কাোি,    সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৬০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কালু , ক্ষ ং- মৃত িতন আেী,  

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ৪৬১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং- আব্দুে 

কক্ষরি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৬২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে হক, ক্ষ ং- মৃত আব্দুে 

কক্ষরি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৬৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ ং- মৃত নুর 

আেি,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৬৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ওবাইদুে মহাছান, ক্ষ ং- নক্ষজর 

আহিদ,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৬৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কালশি, ক্ষ ং- মৃত 

িকতুে মহালছন,  সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৬৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ ং- মনছার 

খক্ষেিা, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৬৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রিজান আেী, ক্ষ ং- ক্ষিয়া 

মহাছন ক্ষিস্ত্রী,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুস শুক্কুর মিম্বার, ক্ষ ং- মৃত 

মিাক্তার আহিদ,  সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.২৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৬৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ ং- মৃত 

মিাক্তার আহিদ,  সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৭০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কালশি, ক্ষ ং- মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৭১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ ং- মৃত 

মিাক্তার আহিদ,  সাং- 

জুিনগর ,

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৭২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আবছার, ক্ষ ং- মৃত আব্দুে 

িালেক,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৭৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষিয়া মহাছন, ক্ষ ং- মৃত 

এজালহর ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৭৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নাক্ষজর মহালছন, ক্ষ ং- মৃত 

ম ঠান আেী,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৭৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জয়নাে উক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত নুর 

আহেদ,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৭৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুস শুক্কুর , ক্ষ ং- আেী 

আকবর, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৭৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুর আেি, ক্ষ ং- মৃত 

নাক্ষজর আহিদ,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শিশুে আেি, ক্ষ ং- মৃত 

আব্দুে হাক্ষকি,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড়  ক্ষসকান্দর, ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

হািজা,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মসালেিান, ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

হািজা, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৮১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে মহাছন, ক্ষ ং-মৃত আব্দু 

সাোি ক্ষিস্ত্রী,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৩৮০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ ইিারত ১টি,  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৮২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শালহদা মবগি, স্বা: মৃত শহর 

আেী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৮৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাইফুে ইসোি, ক্ষ ং- মৃত 

নুরুে আেি  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৮৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুল্লাহ , ক্ষ ং- মিৌ: হালসি, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, িাটির 

ঘর ১টি,  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৮৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: কালশি, ক্ষ ং- মৃত আব্দুে 

িতেব,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৮৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ ং- 

মিাক্তার আহিদ,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ, টিলনর ঘর ১টি, 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

০৮ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৮৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ আেি, ক্ষ ং- মৃত ছালেহ 

আহিদ,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৮৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িকতুে মহাছন, ক্ষ ং- নাক্ষজর 

আহিদ,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৮৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মকাক্ষহনুর, স্বা: সাহাব উক্ষিন, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত নাক্ষছর 

উক্ষিন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং- নাক্ষছর 

উক্ষিন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত 

নুরুে আেি,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মবদারুে ইসোি, ক্ষ ং- মিা: 

আবু আহিদ,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং- মিা: 

আবু আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হাজী নুর আহিদ, ক্ষ ং- মৃত 

িকবুে আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ আেি, ক্ষ ং- আব্দুে 

কক্ষরি,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: সাক্ষকব, ক্ষ ং- মিা: শাহ 

আেি , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর মহালছন, ক্ষ ং- মৃত নুর 

আহিদ , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৪৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ ং- মৃত 

সছয়দ আেি ,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  মসক্ষি  াকা ঘর ২টি, 

টিলনর ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষরদুে আেি, ক্ষ ং- মৃত 

আবুে হালসি,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষরদুে আেি , ক্ষ ং- মৃত 

আব্দুে আক্ষজজ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ২টি,  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ / 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মহোে, ক্ষ ং- মিা: ইউনুছ 

,সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান এোকা  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, ক্ষ ং- মৃত 

হাজী িক্ষনরুজ্জািান, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ, টিলনর ঘর ১টি 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ বাগার 

এোকা

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ ং- মৃত 

নুরুে হক, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মসােতান, ক্ষ ং- মৃত 

আক্ষশরুল্লাহ,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইিন, ক্ষ ং- সছয়দ কক্ষরি, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষহদু, ক্ষ ং- শহর িল্লুক, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শািশুে আেি, ক্ষ ং- মিা: 

কালু, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িদন শাইর, ক্ষ ং- মৃত সছয়দ 

আেী , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় এবং 

টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নরুে আবছার , ক্ষ ং- 

মিাজািির আহিদ সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষিকুর রহিান দুদু, ক্ষ ং- মৃত 

ইউসুি নবী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মবোে, ক্ষ ং- িজে কক্ষরি 

, সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর মিাহােদ , ক্ষ ং- মৃত 

আব্দুে িতেব , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হাসান আেী, ক্ষ ং- মৃত বক্ষদউর 

রহিান ,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ নুরুে আেি, ক্ষ ং- মৃত 

আক্ষজি উক্ষিন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: জক্ষহর উক্ষিন, ক্ষ ং- আব্দুর 

শুক্কুর ,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত মিা: 

কালু, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহানা আক্তার, ক্ষ ং- আব্দুর 

রক্ষশদ,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ আহিদ, ক্ষ ং- মৃত নুরুে 

হক, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: লুতু ক্ষিয়া, ক্ষ ং- মৃত 

আব্বাস আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: নুরুে কক্ষবর, ক্ষ ং- মৃত 

আশরি আেী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: নুরুে আেি, ক্ষ ং- নুর 

মিাহােদ,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নক্ষজর আহিদ, ক্ষ ং- মৃত 

ওবাইদুে মহালছন, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

১.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুর আেি , ক্ষ ং- মৃত সছয়দ 

আেী , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

৪.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনছুর আেি, ক্ষ ং- মৃত সছয়দ 

আেী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

৩.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ আেি , ক্ষ ং- মৃত সছয়দ 

আেী , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে ইসোি, ক্ষ ং- মৃত সছয়দ 

আেী , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহাজান আেী , ক্ষ ং- মৃত 

আব্দুল্লাহ িাক্ষে সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হারুন, ক্ষ তা: আবু তালহর, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ নুর , ক্ষ ং- হাক্ষকি আেী , 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

১.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাোে উক্ষিন মিম্বার, ক্ষ ং- 

মৃত ইিাি শরীি, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

১.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মসােতান আহিদ , ক্ষ ং- মৃত 

সছয়দ আেী , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মসক্ষেনা আকতার, ক্ষ ং-মৃত 

আশরি আেী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে হক, ক্ষ ং- িীর আহিদ , 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ০৮ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু তালহর, ক্ষ ং- মৃত কালু , 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আলশক আহিদ , ক্ষ ং- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ক্ষরিাত , ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

মহাছন,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ খুইল্লা ক্ষিয়া সও:, ক্ষ ং- 

মৃত আব্দুে িক্ষজদ, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

০৬/ফুে-ক্ষব অব ২০১৮-

২০১৯

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: জয়নাে , ক্ষ ং- খুইল্লা ক্ষিয়া 

সও:, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ ক্ষিলরাজ, ক্ষ ং- খুইল্লা 

ক্ষিয়া সও:,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ ধো ক্ষিয়া, ক্ষ ং- খুইল্লা 

ক্ষিয়া সও:, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মবদার ক্ষিয়া, ক্ষ ং- মৃত রিজান 

আেী,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ভুলটা , ক্ষ ং- ক্ষসক্ষিক আহিদ, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মখারলশদ , ক্ষ ং- মসােতান 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষরনা খাতুন, ক্ষ ং- আব্দুর 

রহিান , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে হালসি , ক্ষ ং- মৃত 

ইসহাক , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শালহদা, স্বা: আবু হাক্ষনি , সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৪৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুর আেি, ক্ষ ং- শািশুে 

আেি ,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,  

১৮ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হুিাইরা , স্বা: নাক্ষজমুে , সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৫০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মরলহনা , স্বা: আব্দুর রক্ষহি, সাং-

 জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৫১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহ জাহান , ক্ষ ং- মৃত আেী 

আহিদ ,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৫২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বাক্ষিয়া, ক্ষ ং- আব্দু রক্ষশদ 

হাক্ষছল্লা , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৫৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িামুন ডাক্তার , ক্ষ ং- মৃত 

আহেদ মহাছন , সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড়, টিলনর ঘর 

১টি, টিলনর ছাউক্ষন  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৫৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং- এজাহার 

ক্ষিয়া , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৫৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আিানু মিকার, ক্ষ ং- মৃত নুরুস 

ছক্ষব,সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৫৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িারুক , ক্ষ ং- আব্দুর রহিান , 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৫৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মহাছান , ক্ষ ং- মসােতান , সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৫৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় চাঁদ ক্ষিয়া , ক্ষ ং- মিা: মহাছন , 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৫৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আেি, ক্ষ ং- নুর 

মিাহােদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মদলোয়ার মহালছন , ক্ষ ং- আবু 

তালহর সও:, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯৯০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৬১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে হক, ক্ষ ং- মৃত িিতাজ 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

৪.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ 

/ ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, বাগান 

বাক্ষড়

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৬২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: সাোিত উল্লাহ, ক্ষ ং- মিা: 

হালসি , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৬৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জক্ষসি উক্ষিন , ক্ষ ং- মিা কালু , 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৬৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মডক্ষজ আক্তার, স্বা: নু  ুরুে 

ইসোি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৬৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষরনা , স্বা: আব্দু শুক্কুর , সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৬৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মনছারা খাতুন, ক্ষ ং- মৃত 

বক্ষদউর রহিান , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৬৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষত (ইসিত আরা) , স্বা: ক্ষদে 

মিাহােদ , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৬৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মসক্ষেি, ক্ষ ং- নুরুে 

ইসোি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৬৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইয়াসক্ষিন আক্তার , স্বা: নুর 

কালদর, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,   

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৭০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রুক্ষজনা আক্তার, ক্ষ ং- আব্দুর 

শুক্কুর , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,   

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ ং- গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৭২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ আিানু, ক্ষ ং- মৃত মিা: 

মহাছন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি,  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৭৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় দীে িাস খাতুন, ক্ষ ং- আছু 

ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি,  

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৭৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মরাকসানা , স্বা: আবুে কালশি , 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি,  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৭৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইউনুছ কক্ষবরাজ, ক্ষ ং- মৃত 

উো ক্ষিয়া,  সাং সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি,  

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৭৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ মহোে , ক্ষ ং- জক্ষসি 

খক্ষেিা, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মঘরা মবড়া অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৭৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আলনায়ারা মবগি, স্বা: জয়নাে, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কািরুে হাসান বাবু , ক্ষ ং- 

কক্ষবর িাষ্টার, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মঘরা মবড়া অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ছালদক, ক্ষ ং- মিা: মহালছন 

, সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি,  

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহা আেি , ক্ষ ং- আক্ষির 

মহালছন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি,  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৮১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মনজাি উক্ষিন, ক্ষ ং- 

বক্ষদউর রহিান, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি,  

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৮২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মবোে, ক্ষ ং- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি,  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুস সাোি, ক্ষ ং- অজ্ঞাত, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৮৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ ক্ষিজান, ক্ষ ং- নুরুে 

আেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,  

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৮৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মসক্ষেি, ক্ষ ং- সুরুত 

আেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৮৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ আকবর, ক্ষ ং- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৮৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রিজান আেী , ক্ষ ং- নুরুে হক, 

 সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৮৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে ইসোি, ক্ষ ং- মৃত তক্ষিি 

মগাোে, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৮৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: সাগর, ক্ষ ং- মৃত আেতাজ, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত 

ইছহাক ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড়  ারক্ষিন আক্তার, ক্ষ ং- নুরুে 

ইসোি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ মসক্ষেি উক্ষিন, ক্ষ ং- 

জাির আেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর নাহার, ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

মহাছন,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় এরশাদুে হক, ক্ষ ং- মৃত সছয়দ 

নুর, সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুোিা, ক্ষ ং- মৃত কালু 

ক্ষসকদার, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সালজদা মবগি, স্বা: এনামুে 

হক, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাহলছনা খাতুন, স্বা: মিা: 

মসক্ষেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মজালহরা খাতুন, স্বা: আবদুে 

মনািান, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৫৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু তালহর, ক্ষ ং- মৃত গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ মহাছন, ক্ষ ং- মৃত জক্ষেে 

বকসু, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সালজদা খাতুন, স্বা: মিা: হাসান, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হাক্ষিদা মবগি, স্বা: নাক্ষছর 

উক্ষিন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কািরুন্নাহার, স্বা: ক্ষজয়াউর 

রহিান, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত মিা: 

কালশি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর নাহার মবগি, স্বা: আলক্কে 

আেী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: রক্ষশদ, ক্ষ ং-মিাহােদ 

শক্ষি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: শাখাওয়াত, ক্ষ ং- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মবোে, ক্ষ ং- গুরা ক্ষিয়া, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কক্ষবর আহিদ, ক্ষ ং- মৃত সছয়দ 

নুর, সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: জাহাঙ্গীর, ক্ষ ং- মিা: 

ইসিাইে, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ ং- আব্দুর 

রক্ষশদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ ং- 

সছয়দ আেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুোিা, ক্ষ ং- মৃত আেী 

মহাছন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ, মদাকান ঘর 

১টি, ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুে মনািান, ক্ষ ং- মৃত 

ওির আেী , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রুহুে আক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত   

অজ্ঞাত, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মসােতান, ক্ষ ং- মৃত 

আবদুে মিানাি, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রক্ষশদ আেি, ক্ষ ং- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: হাসান, ক্ষ ং- সছয়দ আেি, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুর রক্ষশদ , ক্ষ ং- মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: িারুক, ক্ষ ং- আব্দুর 

রক্ষশদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইিাি মহালসন, ক্ষ ং- িলয়জ 

আেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং- আক্ষির 

হািজা, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: শাহাজান, ক্ষ ং- আব্দু শুক্কুর 

, সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাির আেি, ক্ষ ং- মৃত 

ইউসুি জাোে ,  সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ ং- রাহিত 

উল্লাহ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষহদুে আক্ষজি, ক্ষ ং- মৃত 

নুরুে আক্ষজি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা / 

মঘরালবড়া

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

মহালসন , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি,  

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, মদাকান 

একটি  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শালহদ , ক্ষ ং- নুর আহেদ, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি,  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, মদাকান 

একটি  ১২ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ০৮ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে হুদা, ক্ষ ং- আব্দুে কালদর, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় এিদাদ, ক্ষ ং- মিা: রক্ষশদ, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইিাি মহালসন, ক্ষ ং- িক্ষরদুে 

আেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

হািজা, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯৮০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি,  

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, মদাকান 

একটি  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবসার , ক্ষ ং- মিা: আলশক , 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু তালহর, ক্ষ ং- মৃত কালু , 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িঞ্জুর আেি, ক্ষ ং- মৃত অলহদ 

আেী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯৯০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রুহুে আক্ষিন, ক্ষ ং- এজাহার 

ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাইফুে ইসোি, ক্ষ ং- িজে 

কক্ষরি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুস সাোি, ক্ষ ং- িজে 

কক্ষরি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুর রহিান , ক্ষ ং- মিাহােদ 

মহালছন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ ং- কক্ষবর 

আহিদ , সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষিজানুর রহিান , ক্ষ ং- আব্দুর 

রক্ষশদ, সাং- সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সানক্ষজদা, স্বা: আব্দুর রক্ষহি, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.৯২০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৮ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাইফুে ইসোি, ক্ষ ং- মৃত নুর 

কক্ষবর, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাড়ী অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় চাঁদ ক্ষিয়া, ক্ষ ং- মৃত োে 

মহাছন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হাক্ষিদ মহালসন, ক্ষ ং- নুর 

আহেদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে মিাতালেব, ক্ষ ং- আক্ষির 

মহাসন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শািশুে আেি, ক্ষ ং- মৃত 

আব্দুে কক্ষরি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৪৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ ং- বাবুে , সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২২ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৪৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর মহাছন, ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

হািজা, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি,  

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, মদাকান 

একটি  ১২ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ০৮ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৫০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ ং- মগাোি 

শক্ষরি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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ক্ষব.এস 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ ং-  মৃত 

আব্বান িাক্ষে, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাড়ী অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৫২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় খুইল্লা ক্ষিয়া সও:, ক্ষ ং- মৃত 

আব্দুে িক্ষজদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৫৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আলিনা, স্বা:- নুরুন নবী, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৫৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইসহাক, ক্ষ ং- মৃত িকবুে 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২ টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২২ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ 

/২২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৫৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ ং- মিা:  

আবুে কালশি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৫৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইসহাক ক্ষিয়া, ক্ষ ং-মৃত িকবুে 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৫৭০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি,  

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ টিলনর 

ঘর ১টি, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৫৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কালশি িাক্ষে, ক্ষ ং- মৃত 

আ: রক্ষশদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৫৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কালশি, ক্ষ ং- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৫৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মরাক্ষজনা আক্তার, ক্ষ ং- নাক্ষছর 

উক্ষিন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৬০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মহাছন, ক্ষ ং- হাজী কালু 

ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৬১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জয়নাে উক্ষিন, ক্ষ ং- মিাহােদ 

মহাছন,সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ ং- আবদুে 

জক্ষেে, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৬৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কািাে মহালসন, ক্ষ ং- আব্দুে 

জক্ষেে, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৬৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইব্রাহীি, ক্ষ ং- মৃত 

কালশি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৬৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রাক্ষবয়া, স্বা: সছয়দ আেি, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৬৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে গফুর, ক্ষ ং- মৃত োে 

মিাহােদ,  সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৬৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষিউে আেি, ক্ষ ং- মৃত 

এয়াকুব নবী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৬৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুর আেি, ক্ষ ং- মৃত 

এয়াকুব নবী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৬৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ মহাছন, ক্ষ ং- মৃত এনাি 

ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৭০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাির আেি, ক্ষ ং- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৭১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাস্তাক, ক্ষ ং- মৃত ইউসু  

আেী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাক্ষড় অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৭২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত 

আেী আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৭৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুর আেি, ক্ষ ং- শািশু, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ০৮ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় অক্ষে আহিদ, ক্ষ ং- মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৭৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আলয়শা, ক্ষ ং- মৃত ইসহাক 

ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯৯০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৭৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুর আেি, ক্ষ ং- মৃত 

ইয়াকুব আেী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৭৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইব্রাহীি হুজুর, ক্ষ ং- সছয়দ 

আহিদ হাজী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় এলহসান, ক্ষ ং- নুরুে হুদা, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।   ,

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মনজাি উক্ষিন, ক্ষ ং- মিাকতার 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর আলয়শা, স্বা: মৃত আেী 

মহালসন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৮১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মসােতান, ক্ষ ং- ক্ষশদ আেী, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৮২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িীর আহিদ, ক্ষ ং- মৃত আব্দু 

রক্ষশদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৮৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনছুর আেি, ক্ষ ং- মৃত ওির 

ক্ষছক্ষিক, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।   

,

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৮৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মবোে, ক্ষ ং- মৃত ওির 

ক্ষছক্ষিক, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৮৮০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৮৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর নাহার, স্বা: মৃত কালু ক্ষিয়া, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে ইসোি ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ ং- মৃত 

আব্দু ছক্ষব, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৮৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আলরিা, স্বা: সছয়দ নুর, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৮৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুর আেি, ক্ষ ং- শািশু 

,সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৮৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ম োন আেী, ক্ষ ং- মৃত হাক্ষছি 

আেী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাইদুে কক্ষরি, ক্ষ ং- সাইফুে 

ইসোি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: জাক্ষকর, ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

মহালসন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মবড়া  ক্ষেক্ষথলনর ঘর 

১টি,  ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রাক্ষজয়া, স্বা: নুরুে আক্ষিন, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুস সাোি, ক্ষ ং- হাক্ষববুর 

রহিান, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,   

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ নুর , ক্ষ ং- আবদু সাোি, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ 

 / ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বাবুে, ক্ষ ং- ক্ষদে মিাহােদ, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আেী আকবর, ক্ষ ং- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: সছয়দুে আক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত 

সছয়দ আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আেি, ক্ষ ং- অজ্ঞাত, সাং-

 জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৬৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আেি, ক্ষ ং- মৃত ছক্ষির 

উক্ষিন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: জাির আেি, ক্ষ ং- মৃত 

সছয়দ আেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হালিজা মবগি, স্বািী- মৃত 

ছালবর আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.০১০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নাক্ষছর, ক্ষ ং- শহর মুল্লুক, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.৯৯০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িলনায়ারা মবগি, স্বািী- মৃত 

সাহাব উক্ষিন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.০২০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জয়নাে, ক্ষ ং- মিাহােদ শরীি 

, সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হাক্ষছনা আক্তার, স্বা: মবোে, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মরনু আক্তার, স্বািী- নুরুে 

আেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িাহামুদুে হক, ক্ষ ং- মৃত আব্দু 

সিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ওয়াক্ষসব, ক্ষ ং- জাোে আহিদ, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মসক্ষেি, ক্ষ ং- জাির আেি, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহাজান, ক্ষ ং- নুরুে আেি, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দা মবগি, স্বািী- বজে 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইিাি শরীি, ক্ষ ং- তক্ষিি 

মগাোি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে ইসোি (জািাে), ক্ষ ং- 

শাহাজান, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিরী আকতার, ক্ষ ং- িক্ষরদুে 

আেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,   

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আব্দুল্লাহ, ক্ষ ং- মৃত নুর 

আেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষরনা আক্তার, ক্ষ ং- শক্ষি 

আেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আেী মহালছন, ক্ষ ং- মনজাি 

উক্ষিন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে ইসোি, ক্ষ ং- চাঁদ ক্ষিয়া, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আেী আকবর, ক্ষ ং- মৃত আোঃ 

হাক্ষকি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বুেবুে আকতার, স্বা:- 

শাহাজান, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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ক্ষব.এস দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কুেছুিা মবগি, স্বািী- মসক্ষেি 

উক্ষিন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ/ ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইয়াসক্ষিন, ক্ষ ং- ক্ষদে মিাহােদ, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আলনায়ারা মবগি, স্বািী- আেী 

মহালসন, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ ং- মৃত 

নুরুে আেি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আ: শুক্কুর, ক্ষ ং- মৃত কক্ষবর 

আাহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিারকান, ক্ষ ং- শক্ষি আেি, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নজরুে ইসোি, ক্ষ ং- মৃত ক্ষির 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সালহদা মবগি, স্বািী- িনু 

ক্ষিক্ষস্ত্র, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মসক্ষেি, ক্ষ ং- মৃত জাোে 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষদেদার , ক্ষ ং- মৃত আক্ষির 

হািজা, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,  

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: জুলয়ে, ক্ষ ং- মিা: কক্ষরি, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কাোি, ক্ষ ং- কক্ষবর 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রাহানু , স্বািী- মৃত ছালবর 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সুিাইয়া, স্বািী- সাইফুে 

ইসোি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৯৯০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,  

১৬ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ছলেিা খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ আেী, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মরাকলসনা, স্বািী- ক্ষদে 

মিাহােদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২২ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মরলহনা, ক্ষ ং- মৃত উির 

ক্ষছক্ষিক, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,   

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সালহনা আক্তার, স্বািী- 

জাহাঙ্গীর, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

হুদা, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

০৭/ফুে-ক্ষব অব ২০১৯-

২০২০

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় খাইরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

বাহাদুর ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,   

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর নাহার, স্বািী-  নুরুে আেি, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.৯৬০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মহোে, ক্ষ ং- মিাক্তার আহিদ, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,  

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: জাকাক্ষরয়া, ক্ষ ং- অজ্ঞাত, 

সাং- জুিনগর, ইসোিপুর, 

সদর, কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কালো, ক্ষ ং- মৃত িতু, সাং- 

জুিনগর, ইসোিপুর, সদর, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

০২/ফুে-ক্ষব অব ২০২০-

২০২১

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিালহলছনা, ক্ষ তা- ছালবর 

আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,  

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

০৩/ফুে-ক্ষব অব ২০২০-

২০২১

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িালতিা মবগি, ক্ষ তা- মৃত 

মনছার আহিদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,  

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

০১/ফুে-ক্ষব অব ২০২০-২০২১ অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত ছক্ষেি 

উল্লাহ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৭০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৪৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মরাকসানা, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৪৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৫০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষসি, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৫১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহেদ, সাং- জুিনগর, 

ইসোিপুর, সদর, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত আবু 

সুক্ষিয়ান, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাহাব উক্ষিন, ক্ষ ং- আবু 

সুক্ষিয়ান,  সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ২টি, 

টিলনর ছাউক্ষন ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ/ ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে হুদা, ক্ষ ং- নুরুে ইসোি, 

সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  িাটির ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ/ ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ×১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুস সাোি, ক্ষ ং- মৃত বান্ডু , 

সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রুিা , স্বা: অজ্ঞাত, সাং- 

ফুেছক্ষড় দরগাহ  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ আেি, ক্ষ ং- মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ৩টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ/ ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ×২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ 

/ ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ×১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ ং- 

মিাহােদ মহাছান, সাং- 

ফুেছক্ষড় দরগাহ  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

১.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রিজান আেী, ক্ষ ং- মিাহােদ 

মহাছন, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাহােদ মহাছন, ক্ষ ং- মৃত 

নক্ষজর আহিদ,  সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ ং- মৃত 

সসয়দ আহিদ, সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ২টি,  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ / 

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ আেি, ক্ষ ং- মিাহােদ 

সুেতান,  সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মুসক্ষেি (িাক্ষনক), ক্ষ ং- মৃত 

রিজান, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি,  

৩৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, মগাদাি 

মদাকান ১টি ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জক্ষসি উক্ষিন মিম্বার, ক্ষ ং- মিা: 

আেী মহা:, সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাড়ী অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ ং- মিা: আেী 

মহালসন, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ বাগান বাড়ী অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নাক্ষজমুে হক, ক্ষ ং- মৃত 

আহেদ কক্ষরি, সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আয়ুব আেী, ক্ষ ং- মিা: ইক্ষিস, 

সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় তসক্ষেিা, স্বা: মিা: ইয়াক্ষসন, 

সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ক্ষিে

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে িালেক, ক্ষ ং- মৃত 

আব্দুে খালেক, সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ক্ষিে

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর জাহান, স্বা: মৃত আব্দুে 

িালেক, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ক্ষিে

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষিউে আেি, ক্ষ ং- মিা: 

আজগর আেী, সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ খালেক, ক্ষ ং- সুেতান, 

সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আেী আকবর, ক্ষ ং- মিাহাোঃ 

মহাছন, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: শুক্কুর মহালছন, ক্ষ ং- 

অজ্ঞাত, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: রক্ষিকুে ইসোি, ক্ষ ং- 

বাচা ক্ষিয়া, সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং- আেী 

মহালছন, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ আনারস বাগান অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আক্ষজি, ক্ষ ং- ওবাইদুে 

হক, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আবছার, ক্ষ ং- মৃত 

আহিদ কক্ষবর, সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাহােদ , ক্ষ ং- জাির আেি 

, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে হুদা, ক্ষ ং- অজ্ঞাত, সাং- 

ফুেছক্ষড় দরগাহ  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি,  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষি আেি, ক্ষ ং- আজগর 

আেী, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জুহুরা খাতুন, স্বা: নুরুে 

ইসোি, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহ মনওয়াজ, ক্ষ ং- ইউসুি 

আেী,  সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষরদুয়ান, ক্ষ ং- মিা: নুর 

আহেদ, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রক্ষিকুে ইসোি, ক্ষ ং- মিা: 

িক্ষনর আহিদ,  সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ ং- মৃত 

মিাহােদ মহাছন, সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ ং- মৃত আেী 

আহিদ,  সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সালেহ আহিদ, ক্ষ ং- মৃত 

জব্বার আেী, সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক, ক্ষ ং- হাজী 

সসয়দুল্লাহ ,  সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি,  

৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, 

মদাকান ১টি,  ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রিজান আেী, ক্ষ ং- আব্দুে 

নবী, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহ জাহান, ক্ষ ং- মিা: িক্ষনর 

আহিদ, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে আেী, ক্ষ ং- মৃত শাহাব 

উক্ষিন, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ ং- মৃত 

ছালবর আহিদ, সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাকাক্ষরয়া, ক্ষ ং- মৃত আব্দু 

শুক্কুর, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৮০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আশরি আেী, ক্ষ ং- মৃত সসয়দ 

আহিদ, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষিরাজু মবগি, স্বা: আবু বক্কর, 

সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ ং-মসােতান 

আহিদ,  সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় োয়ো মবগি, স্বা: আব্দুর 

রক্ষহি, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৭৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুস সাোি, ক্ষ ং- মৃত 

আব্দুে হালসি, সাং- ফুেছক্ষড় 

দরগাহ  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড়  মজাসনা আকতার, স্বা: রালসে, 

সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড়  মিা: জািাে, ক্ষ ং- মৃত 

জয়নাে, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড়  মিা: শুক্কুর, ক্ষ ং- িিতাজ 

আহিদ, সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড়  জালহদা মবগি, ক্ষ ং- আেী 

মহালছন,  সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন  ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড়  জাির আেি, ক্ষ ং- মৃত মিা: 

মসক্ষেি,  সাং- ফুেছক্ষড় দরগাহ 

 াড়া।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন  ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহ আেি, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

কক্ষরি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু বক্কর, ক্ষ তা: মৃত এজাহার 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িিতাজ আহিদ, ক্ষ তা: জাির 

আেি,সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ২টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আেতাজ আহিদ, ক্ষ তা: 

জাির আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সুক্ষি আক্তার, ক্ষ তা: িঞ্জুর 

মিম্বার, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: িঞ্জুর মিম্বার, ক্ষ তা: মৃত 

আবু শািা মকাম্পাক্ষন, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মরজাউে কক্ষরি িাষ্টার,ক্ষ তা: 

অজ্ঞাত, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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িন্তব্য

৮১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনছুর আেি, ক্ষ তা:মৃত 

আকতার কািাে, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

ইসোি ক্ষিস্ত্রী , সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কািাে মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

ইসোি ক্ষিস্ত্রী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষি আেি, ক্ষ তা: মৃত ইসোি 

ক্ষিস্ত্রী,সাং-নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় এনামুে হক, ক্ষ তা: নুরুে হক, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা: নুরুে 

হক, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি,৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ক্ষসরাজ, ক্ষ তা: নুরুে হক, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাস্তাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা: নুরুে হক, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইউনুছ, ক্ষ তা: নুরুে হক, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইক্ষেয়াস, ক্ষ তা: নুরুে হক, সাং-

 নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইসিাইে, ক্ষ তা: মৃত আবু 

বক্কর, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাকতার আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

মগাোি কালদর, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আয়াজ, ক্ষ তা: মৃত ইউছু  

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৮ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মসক্ষেি উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

ইউসুি আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আেিগীর, ক্ষ তা: আবুে 

কালশি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুে িতেব, ক্ষ তা: 

মসােতান আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৭০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর আলয়শা, স্বািী: মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুস সাোি ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা: 

মৃত মসােতান আহিদ , সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাজািির আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

মহালছন আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাস্তিা কািাে, ক্ষ তা: মৃত 

মহালছন আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাজালেে হক, ক্ষ তা: মৃত 

মহালছন আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদু রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত মহালছন 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

ইউসুি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মজাবাইরুে ইসোি, ক্ষ তা:মৃত 

ইউসুি আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

ইউসুি আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

েক্ষতি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আেী আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে আক্ষেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ, খােী জায়গা

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে কক্ষরি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ২টি, 

টিলনর ছাউক্ষন,৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ 

/ ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মসক্ষেি, ক্ষ তা: মৃত ইউসুি 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুস শুক্কুর, ক্ষ তা: 

মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা মদাকান 

১টি, টিলনর ছাউক্ষন, 

৬০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: হাক্ষসি, ক্ষ তা: মৃত 

সছয়দুল্লাহ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ক্ষশবেী, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

ইসোি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ ৩তো  াকা ঘর ১টি, 

রাইচ ক্ষিে, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিৌোনা নুরুোিা, ক্ষ তা: মৃত 

বক্ষদ আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,  াকা চেিান, 

৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কাোি, ক্ষ তা: মৃত 

আকতার মহালছন, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কািাে মহালছন, ক্ষ তা: মৃত 

িাদুে মহালছন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আক্ষরফুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

নুর মহালছন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জালকর মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

হাক্ষববুজ্জািান , সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইিরান, ক্ষ তা: মৃত শক্ষি 

উজ্জািান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আলনায়ারা মবগি, ক্ষ তা: মৃত 

শািশুে আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে খালেক, ক্ষ তা: মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

মিাকতার আহিদ , সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ধক্ষবর মহালছন, ক্ষ তা: মৃত 

মিা: মহাছন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: কািাে, ক্ষ তা: মৃত আেী 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি,  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, 

 ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

অক্ষছউর রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইসিাইে, ক্ষ তা: আবদুে 

কক্ষরি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাির আেি, ক্ষ তা: মৃত ওির 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুর গফুর, ক্ষ তা: মৃত ওির 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শািশুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

ওির ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুস সাোি, ক্ষ তা: িক্ষতউর 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মদাকান ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাোমুতুল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত নাক্ষজর 

মহালছন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি, 

িািক্ষিে ১টি টিলনর 

ছাউক্ষন,৭৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,/ ৮০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ক্ষসরাজ, ক্ষ তা: মৃত দানু 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হাক্ষিদা আকতার, স্বািী: মৃত 

নূর নবী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মহালছন আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

নুরুজ্জািান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: কালশি, ক্ষ তা: মৃত 

আশরি আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িীর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

আশরি আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আ: শুক্কুর, ক্ষ তা: মৃত 

নুরুজ্জািান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

নুরুজ্জািান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন,২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হাক্ষবব উল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত 

আবদুস মছাবহান, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি,  ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রুহুে কালদর, ক্ষ তা: মৃত 

আবদুস মসাবহান, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,টিলনর ঘর ১টি, 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর কক্ষবর, ক্ষ তা: মৃত আবদুস 

মসাবহান , সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ, িাটির ঘর ১টি, 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, িাটির 

ঘর ১টি, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

আবদুস মসাবহান , সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ, মদাকান 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু বক্কর, ক্ষ তা: মৃত আেী 

চাঁদ, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি টিন, 

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, 

মদাকান ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ক্ষিনারুে ইসোি, ক্ষ তা: 

মৃত মিাক্তার আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ, মদাকান 

৬০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হাজী িক্ষতউর রহিান, ক্ষ তা: 

মৃত আব্দুে কক্ষরি, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

১.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি,িাটির 

ঘর টিলনর ছাউক্ষন, 

৬০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ / 

৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইসিাইে, ক্ষ তা: মৃত 

ইক্ষেয়াস, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৭০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আরক্ষিন ইিন, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি,িাটির 

ঘর টিলনর ছাউক্ষন, 

৬০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

৪৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ / 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আক্ষনছ, ক্ষ তা: মৃত িক্ষতউর 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মদাকান ঘর, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তািা কািাে, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কালশি, ক্ষ তা: মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর,  

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুোিা, ক্ষ তা: মৃত সছয়দ 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,  ক্ষেক্ষথলনর ঘর 

১টি, ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, টিলনর 

ঘর ১টি, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জালবর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

সছয়দ আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা:মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ উল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মসক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আেি, ক্ষ তা: মৃত সছয়দ 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ, িাটির ঘর ১টি, 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, িাটির 

ঘর ১টি, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কাোি, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

৪৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু মনািান, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু তালহর, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,টিলনর 

ঘর ১টি, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু হাক্ষনি, ক্ষ তা: মৃত আবু 

আজি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় খক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা: িজলুে 

হক, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৮ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুর আেি, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

হক, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

নুরুে হক, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি, ৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,  ক্ষেক্ষথলনর ঘর 

১টি, ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আইয়ুব , ক্ষ তা: মৃত মিা: 

মহাছন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: হাসান, ক্ষ তা: ক্ষশদ আেী, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: িারুক, ক্ষ তা: আবদুস 

সাোি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৮৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: কালু,ক্ষ তা: মৃত ইউসুি 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ/২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

হালিজুর রহিান, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ/২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ মহাছন, ক্ষ তা: মৃত 

িাহমুদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: রায়হান, ক্ষ তা:আক্ষির 

সুেতান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ক্ষরয়াদ, ক্ষ তা: নুর সুেতান, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সুেতান আহিদ, ক্ষ তা: নাক্ষজর 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ,/ ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

খালেক, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

ইসোি আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

ইসোি আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

ইসোি আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে হুদা, ক্ষ তা: মৃত ইউসুি 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত এয়াজ 

উক্ষিন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষিকুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৭০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইলন্ন আক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত সছয়দ 

উল্লাহ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষজয়াউর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে গক্ষণ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সুেতান আহিদ, ক্ষ তা: মিা: 

ইসিাইে, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুজ্জািান, ক্ষ তা: মৃত মিা: 

মহাছন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রাক্ষিয়া জান্নাত, স্বািী: িাহামুদ 

সছয়দ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা: আবু 

সািা, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ২টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ/ ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জালহদ মহালছন, ক্ষ তা: মৃত 

শালকর আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা: 

মিাজালেে হক, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: কালু, ক্ষ তা: মৃত মসােতান 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

এজাহার আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুে মিানাি, ক্ষ তা:মৃত 

এজাহার আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আেী আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

মগাোি মহালছন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাজািির আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

িিতাজ আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. 

িািক্ষিে টিলনর ছাউক্ষন, 

৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ/ 

৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

রক্ষশদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: রালসে, ক্ষ তা: িনু আেি, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আব্দুে গফুর, ক্ষ তা: মৃত 

ইক্ষেয়াস আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রিজান আেী, ক্ষ তা: সাোহ 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বক্ষদ আেি, ক্ষ তা: িজলুে 

কক্ষরি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে ইসোি, ক্ষ তা: িক্ষতউর 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুরুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

উো ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৫০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুরুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

মুশা আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি.৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ছমুদা মবগি, ক্ষ তা: আক্ষরফুল্লাহ 

, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৭০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি.৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা: মৃত আবুে 

কালশি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি, টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ,

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত আবুে 

কালশি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ/৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুর রহিান, ক্ষ তা: সছয়দ 

কক্ষরি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা: সছয়দ 

কক্ষরি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাস্তিা মবগি, স্বা: মৃত মগাোি 

কালদর, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ আেি, ক্ষ তা: মৃত উো 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৬০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রিজান আেী, ক্ষ তা: আব্দু 

সাোি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ঘর ১টি, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুরুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

আক্ষেি উক্ষিন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তা: কক্ষবর 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা: মৃত 

মগাোি মহালসন, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন,৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হালিজ আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

মিা: মহাছন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত আো 

উক্ষিন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: কালু, ক্ষ তা: মৃত আো 

উক্ষিন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

আেী আকবর, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষসরাজ, ক্ষ তা: আক্ষির মহালসন, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইসোি, ক্ষ তা: আক্ষির 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুর রহিান, ক্ষ তা: আক্ষির 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তা: মিা: কালু, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আক্ষির মহালছন, ক্ষ তা: মৃত 

ছালহব ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ক্ষরলদায়ান, ক্ষ তা: রিজান 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আেি, ক্ষ তা: মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ মুক্ষজব, ক্ষ তা: মিাজািির 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  মদাকান িাটির ঘর 

১টি. টিলনর ছাউক্ষন, 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িাইমুনুর রক্ষশদ, ক্ষ তা: মৃত 

নাক্ষজর মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: কালু, ক্ষ তা: মৃত ইউসুি 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)
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িন্তব্য

৯৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মিাবারক, ক্ষ তা: মৃত 

সালেহ আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: হাসান উক্ষিন িাহমুদ, 

ক্ষ তা: মৃত সছয়দ আেী, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা: মৃত আ: 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা: মৃত 

মগাোি কালদর, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  মদাকান িাটির ঘর 

১টি. টিলনর ছাউক্ষন, 

৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা: মৃত 

মগাোি কালদর, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা: আব্দু 

শুক্কুর, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা: আব্দু 

শুক্কুর, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা: জাির 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির মদাকান ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাির আেি, ক্ষ তা: মৃত 

নাক্ষজর আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা: রক্ষশদ , 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আেী আজগর, ক্ষ তা: মৃত 

সছয়দ আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাহাক্ষঙ্গর আেি, ক্ষ তা: নুরুে 

ইসোি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নাক্ষসর, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহ জাোে, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ আকবর, ক্ষ তা: মৃত 

সছয়দ আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা: মিা: 

কালো, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আলয়শা, স্বা: নুর মিাহােদ, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মখারলশদ, ক্ষ তা: মৃত নুর 

মিাহােদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আক্ষিনা মবগি, স্বািী: জালহদুে 

ইসোি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কালসি, ক্ষ তা: মৃত 

দক্ষেয়ুর রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা: মৃত নুর 

আহেদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি. 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষকর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িজে কক্ষরি, ক্ষ তা: মৃত 

আক্ষির মিাহােদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ/ ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: সক্ষজব, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

িালেক, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

নুরুে ইসোি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুর আেি, ক্ষ তা: মিাহােদ 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আক্ষছয়া খাতুন, স্বা: কক্ষবর 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রালবয়া, ক্ষ তা: মুছা , সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িাক্ষবয়া, ক্ষ তা: মৃত মুছা, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রক্ষশদা, স্বা: মৃত নুর ইসোি, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ আকবর, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাোে আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

আশরি আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে িালেক, ক্ষ তা: মৃত 

ইসোি আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কালশি, ক্ষ তা: আশরি 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে হক, ক্ষ তা: মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা: মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আেি, ক্ষ তা: মৃত আো 

উক্ষিন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

নলজর আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে বাক্ষর, ক্ষ তা: মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আিজাে, ক্ষ তা: মৃত ঝুনু ক্ষিয়া, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

৯৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা: মৃত জুনু 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুর আেি, ক্ষ তা: মৃত কাো 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা: মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা: ওির ক্ষিয়া, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর ১টি. 

৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, িাটির 

ঘর ১টি. ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ক্ষিে

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত ওক্ষে 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ক্ষির আহেদ, ক্ষ তা: মৃত 

আশরি আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ খােী জায়গা অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আক্ষির হািজা, ক্ষ তা: মিাস্তিা 

কািাে, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মিাস্তিা কািাে, ক্ষ তা: 

নুর আহেদ মিম্বার , সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা: হাজী 

মিা: মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫২ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩৭ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহ জাোে, ক্ষ তা: নুরুজ্জািান, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৭০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা: হাজী 

িকতুে মহালসন, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: এহসান, ক্ষ তা: মৃত আবুে 

কালশি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: নুর মহালসন, ক্ষ তা: সসয়দ 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আবুে কাোি, ক্ষ তা: মৃত 

সছয়দ মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: নবী মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

সছয়দ মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৮০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: শাহ জাহান, ক্ষ তা: হাজী 

মুকলেচুর রহিান, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা: 

মিা: জািাে মহালসন, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আিানুল্লাহ, ক্ষ তা:ইিাি 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শািশুে আেি, ক্ষ তা: িজর 

কক্ষরি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মিাজালহর আহিদ, ক্ষ তা: 

আবুে কাোি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা: নুরুে 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষসক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

মিাহােদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে মহালসন, ক্ষ তা: আব্দুস 

মসাবহান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: কালশি, ক্ষ তা: রুস্তি 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা: মৃত আব্দুস 

সাোি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা: মৃত 

এজাহার আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৮০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ নুর, ক্ষ তা: মিা: মেদু 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৭০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ আকবর, ক্ষ তা: মেদু 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৭০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা: মেদু 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৭০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা: মেদু ক্ষিয়া, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৭০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আেি, ক্ষ তা: হাজী আবু 

সািাদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আলনায়ার, ক্ষ তা: ওক্ষে 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: িাহাবুল্লাহ, ক্ষ তা: মিাস্তাক 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি. টিলনর 

ঘর ২টি, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ /৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর মিাহােদ, ক্ষ তা: মৃত 

আহেদ মহালসন, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে িালেক, ক্ষ তা: 

মহদালয়ত আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ/ ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: সছয়দ, ক্ষ তা: এজাহার 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাোে আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহ আেি, ক্ষ তা: আক্ষজজুর 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ, ক্ষ তা: আব্দুস সাোি, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আক্ষরি, ক্ষ তা: নুর 

মিাহােদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িীর আহিদ, ক্ষ তা: আশরি 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ঘর ১টি, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে িালেক, ক্ষ তা: মহদায়ত 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জািাে মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

অেী আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মদলোয়ার মহালসন, ক্ষ তা: 

ক্ষসকান্দর, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৪০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: হারুন, ক্ষ তা:  

মৃতলিারকান হাজী, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আবছার, ক্ষ তা: মৃত নুর 

মিাহােদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: এরশাদ, ক্ষ তা: মৃত মবদার 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আিানু, ক্ষ তা: নুরুোিা, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা: িনু 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা: আেী 

আকবর, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর মহালসন, ক্ষ তা: মৃত এিদাদ 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা: আক্ষির 

হািজা, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কালশি, ক্ষ তা: বক্ষদ 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাহােদ মহালসন , ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে িান্নান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষি আেি, ক্ষ তা: আব্দুর 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শািশুে আেি, ক্ষ তা: আব্দুে 

জক্ষেে, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুর আেি, ক্ষ তা: আব্দু 

জক্ষেে, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িিতাজ আহিদ, ক্ষ তা:মৃত 

মিাহােদ মহালসন, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সলব মিরাজ, ক্ষ তা: আ: কক্ষরি, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষকর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

সছয়দ আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ইউনুছ, ক্ষ তা: নুরুে মচরাং , 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১২ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৪০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ/৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ক্ষিে

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আইয়ুব আেী, ক্ষ তা: মৃত আইচু 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে খালেক, ক্ষ তা: আইয়ুব 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষরিাতুে ইসোি, ক্ষ তা: 

িিতাজ আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ 

মদাকান ঘর ১টি, 

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

শক্ষহদুল্লাহ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

মিাহােদ ইসোি, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা: মিা: 

ইয়াক্ষসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষসক্ষিক, ক্ষ তা: আক্ষির হািজা, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে নবী, ক্ষ তা: মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু সসয়দ, ক্ষ তা: মৃত োে 

ক্ষিয়া , সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আ: িালেক, ক্ষ তা: আইয়ুব 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত আ: 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাো উক্ষিন, ক্ষ তা: বক্ষশর 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা: আ: 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ আেি, ক্ষ তা: আ: 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় খাক্ষতজা মবগি, স্বািী: আ: 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আশকর আেী, ক্ষ তা: সসয়দ 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নজরুে ইসোি, ক্ষ তা: জক্ষহর 

আহেদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষিকুে ইসোি, ক্ষ তা: জক্ষহর 

আহেদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা: 

িক্ষতউর রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জক্ষহর আহেদ, ক্ষ তা: আ: 

আক্ষজজ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সসয়দ আেি, ক্ষ তা: িকতুে 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আিীর হািজা, ক্ষ তা: মৃত 

এিদাদুে হক, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িঞ্জুর আেি, ক্ষ তা: মিা: 

মসক্ষেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আ: ছাত্তার, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

ইসোি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনছুর আেি, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

ইসোি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সািশুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

নুরুে ইসোি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষরিাত ইসোি মখাকন, ক্ষ তা: 

মৃত মিা: িিতাজ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবু বক্কর, ক্ষ তা: মৃত বক্ষদউে 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: িারুক, ক্ষ তা: মৃত বক্ষদউে 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সািশুে আেি, ক্ষ তা: সুেতান 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে মিাস্তিা, ক্ষ তা: আবুে 

বশর, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি. 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা: 

নুরুে আক্ষিন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি. 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ক্ষনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাকতার আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মদলোয়ার মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

হাজী মিাহােদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনুর আেি, ক্ষ তা: মৃত শহর 

িল্লুক, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ২টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ /২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত মিা: 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১০৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: রুলবে, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিৌোনা বক্ষশর উল্লাহ, ক্ষ তা: 

মৃত কক্ষরি উল্লাহ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা: িনুর আেি, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা: আিান 

উল্লাহ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর মবগি, ক্ষ তা: মৃত আবদুে 

িতেব, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মুক্ষজবুর রহিান, ক্ষ তা: 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, 

ক্ষ তা: মৃত আব্দুে হাক্ষকি, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা: মৃত হাজী 

এজাহার, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত দানু 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা: আব্দুে 

হাক্ষিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা: রক্ষশদ 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত দানু 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষিনু আরা, স্বািী: ক্ষির আহেদ, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  াকা ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা: 

নুরুোিা, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. 

 ক্ষেক্ষথলনর ছাউক্ষন, 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মুছা, ক্ষ তা: মিৌ: ইসিাইে, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রালশদা, স্বা: মৃত দানু ক্ষিয়া, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সািালরাক, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

সিদ, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: কািাে, ক্ষ তা: মৃত কাো 

ইউনুস, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষে  ক্ষে অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ আেি, ক্ষ তা: মৃত আবুে 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত আবুে 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান
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দাগ
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ক্ষব.এস দাগ

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কাোি, ক্ষ তা: মিাকবুে 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আবছার, ক্ষ তা: আবুে 

মহালছন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে ইসোি, ক্ষ তা: সছয়দ 

কক্ষরি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর , ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ/  ক্ষেক্ষথন: 

৬০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

৩৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ/

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আলয়শা মবগি, ক্ষ তা: সছয়দ 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন,৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আবছার, ক্ষ তা: সছয়দ 

কক্ষরি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৫০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ×৩০২ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর ১টি,  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ, িাটির 

ঘর ১টি, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় বাবুে, ক্ষ তা: মৃত বালন্ডা ক্ষিয়া, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নবী মহালসন, ক্ষ তা: মৃত সছয়দুে 

আক্ষিন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: সালগর, ক্ষ তা: আবদুে 

গফুর, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মহালছন, ক্ষ তা: মৃত 

হাক্ষববুল্লাহ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. 

 ক্ষেক্ষথলনর ছাউক্ষন, 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা: মৃত আবদুে 

হাক্ষকি,সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: সালদক, ক্ষ তা: মৃত 

এনামুে হক, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি,  

৪০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ ক্ষেক্ষথলনর ঘর 

১টি, ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মবোে, ক্ষ তা: মৃত এনামুে 

হক, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুর আহিদ, ক্ষ তা: রক্ষিক 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত আব্দুস 

সাত্তার, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুরুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

মিাজালহর আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা: মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ২টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ / ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আয়াত উল্লাহ, ক্ষ তা: 

নুরুোিা, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি,  

৩৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ ক্ষেক্ষথলনর ঘর 

১টি, ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষসরাজুে মিাস্তিা, ক্ষ তা:আবুে 

বশার, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি,  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ ক্ষেক্ষথলনর ঘর 

১টি, ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ নরুে হুদা, ক্ষ তা:মৃত 

ইউসুি আেী, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সািশুে আেি, ক্ষ তা: হাক্ষববুর 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আবছার, ক্ষ তা: হাক্ষববুর 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি,  

৩৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ মদাকান 

মসক্ষি  াকা ১টি, 

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় কাউছার, ক্ষ তা: আব্দু সাোি, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িলনায়ারা মবগি, ক্ষ তা: মৃত 

সাহাব উক্ষিন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবুে কালশি, ক্ষ তা: মিাহােদ 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ধো ক্ষিয়া, ক্ষ তা: জক্ষহর 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা: 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জান্নাতুে মিরলদৌস, ক্ষ তা: মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা: 

মিাকতার আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িিতাজ আহিদ, ক্ষ তা: শাহ 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আেিগীর, ক্ষ তা: হাক্ষববুর 

রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাছক্ষেিা, স্বািী: মিাহােদ 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ জাির, ক্ষ তা: মৃত 

মসােতান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িলনায়ারা মবগি, ক্ষ তা: মিাোঃ 

ইসিাইে, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িনজুরুে ইসোি, ক্ষ তা: 

মিাকতার আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইক্ষিস, ক্ষ তা: শািশুে 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা: রক্ষশদ 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা: আব্দুে 

বাক্ষর, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি. 

টিলনর ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা: মেডু 

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: শাক্ষহন, ক্ষ তা: আবুে 

মহালসন , সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

ছালবর আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

৪.০০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৪০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

০৮/ফুে-ক্ষব অব ২০১৭-

২০১৮

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা: মৃত ছালগর 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি. 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাহাক্ষঙ্গর আেি, ক্ষ তা: 

হাক্ষববুর রহিান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি. 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শাহা আেি, ক্ষ তা: মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আেতাজ, ক্ষ তা: মৃত মসােতান 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: িনজুর, ক্ষ তা: মিা: 

জাির, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাজালহর আহিদ, ক্ষ তা: 

িজলুে কক্ষরি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইয়াক্ষসন, ক্ষ তা: মৃত আবুে 

মহালছন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নবী মহালছন, ক্ষ তা: মৃত ইউসুি 

আেী, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রালবয়া মবগি, ক্ষ তা: োে 

মিাহােদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় হালিজ মিাোঃ নালয়ি, ক্ষ তা: 

মিাোঃ সছয়দ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

২৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা: 

িিতাজ আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা: মৃত 

মিাজালহর আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রিজান আেী, ক্ষ তা: মৃত আবু 

মসাক্ষিয়ান, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আক্ষরি, ক্ষ তা: োে ক্ষিয়া, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবছার, ক্ষ তা: মৃত মিাহােদ 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত দানু 

ক্ষিয়া , সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: আেী আকবর, ক্ষ তা: 

আেতাজ আহিদ, সাং- 

নয়া াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে জক্ষেে, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় শািশুে আেি, ক্ষ তা: 

মিাস্তাক্ষিজ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: মহোে, ক্ষ তা: মিা: 

মসক্ষেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: কািাে, ক্ষ তা: িজে 

কক্ষরি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: কক্ষরি, ক্ষ তা: নুর মহালসন, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় এনামুে হক, ক্ষ তা: িক্ষকর 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা: িক্ষকর 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা: মিা: 

মহালসন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: িামুন, ক্ষ তা: মৃত সছয়দ 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িখরুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দু জক্ষেে, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. 

 ক্ষেক্ষথন ছাউক্ষন, 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় িক্ষকর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত িীর 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি.  

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রক্ষবউে আেি, ক্ষ তা: নুরুে 

ইসোি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ টিলনর ঘর ১টি. 

 ক্ষেক্ষথন ছাউক্ষন, 

৩৫ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নুরুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

জক্ষেে, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রাক্ষজয়া মবগি, ক্ষ তা: আবদুে 

আক্ষজজ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. 

 ক্ষেক্ষথন ছাউক্ষন, 

৩০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ× 

২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিাহােদ আেি, ক্ষ তা: আব্দুে 

আক্ষজজ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রিজান আেী, ক্ষ তা: িক্ষকর 

আহিদ, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় রালশদা মবগি, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

সিদ, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ১০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মশখ আহিদ, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

সিদ, সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় তসক্ষেিা, ক্ষ তা: আবুে কাক্ষছি, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় নু  ুরুে ইসোি, ক্ষ তা: ইয়াক্ষসন, 

সাং- নয়া াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১১৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মখারক্ষশদা আকতার, স্বািী: মিা: 

িারুক, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৫০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ২৫ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১২০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় আবদুে গফুর, ক্ষ তা: মৃত সছয়দ 

আেি, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১২০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় ফুেছক্ষড় মিা: ইব্রাহীি, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

আক্ষিন, সাং- নয়া াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ফুেছক্ষড় নাই নাই ২৫১২ ১৪৮/১ ৫১৪৪ ২ িাটির ঘর ১টি. টিলনর 

ছাউক্ষন, ৩০ক্ষিে-

০ইক্ষঞ্চ× ২০ক্ষিে-০ইক্ষঞ্চ

অবক্ষশস্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১২০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরী আনছা, স্বািী: মিাহােদ 

দানু, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ-২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী খক্ষেে, ক্ষ তা: মৃত সালেহ 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ-২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুর রাজ্জাক, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ-৩১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িাওোঃ আবুে বশর, ক্ষ তা: মৃত 

িাওোঃ মিাোঃ হালশি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি,  সদঘ বয 

৩৩ ফুে, প্রস্থ-১৫ ফুে, 

টিলনর মসড ঘর ১টি, 

সদঘয-২৩ফুে, প্রস্থ-১১ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুর জাহান,স্বািী: এখোছ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩২ 

ফুে, প্রস্থ-১৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে কাোি,ক্ষ তা: মৃত আব্দুচ 

মছাবহান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৫১ 

ফুে, প্রস্থ-১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হুিায়ন,ক্ষ তা: মৃত 

বক্ষদউজ্জািান, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ-২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সরওয়ার,ক্ষ তা: মৃত 

বক্ষদউজ্জািান, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর (োইলব্ররী), 

সদঘ বয ২৫ ফুে, প্রস্থ-১১ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হাজ্বী নুরুে আেি,ক্ষ তা: মৃত 

মিাজালহর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ৩টি ১।দকর্ঘ্  

৪৮ ফুে, প্রস্থ-৩০ ফুে, 

২। দকর্ঘ্ -৩৬ ফুে, প্রস্থ-

৩০ ফুে, ৩। দকর্ঘ্ -১৫ 

ফুে, প্রস্থ-১২ ফুে  

টিলনর ঘর ২টি  ১।দকর্ঘ্  

২২ ফুে, প্রস্থ-১৫ ফুে, 

২। দকর্ঘ্ -১৮ ফুে, প্রস্থ-

১২ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে ইসোি,ক্ষ তা: মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৩ 

ফুে, প্রস্থ-১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ নুরু,ক্ষ তা: শক্ষি উেি 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৮ 

ফুে, প্রস্থ-২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ কক্ষরি,ক্ষ তা: মৃত শহর 

মুল্লুক, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি সদঘ বয 

৩৫ ফুে, প্রস্থ-২৫ ফুে 

টিলনর ঘর ১টি সদঘয-

৩৪ ফুে, প্রস্থ-২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  আব্বাছ উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

িিতাজ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৬ 

ফুে, প্রস্থ- ৩৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  শক্ষহদুে হক, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

নবী, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২৭ ফুে, প্রস্থ- ১৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  কক্ষিে উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৬ 

ফুে, প্রস্থ- ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  আব্দুচ ছাোি, ক্ষ তা: মৃত 

ইক্ষিস, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৪ 

ফুে, প্রস্থ- ১৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুচ ছািাদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ১৯ 

ফুে, প্রস্থ- ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  ক্ষরদুয়ানুে হক, ক্ষ তা: মৃত 

ইক্ষিস, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৫১ 

ফুে, প্রস্থ-৪৫ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ৩২ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  আহিদ মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে ক্ষিয়া, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৮ ফুে, প্রস্থ- ৩৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

িক্ষজদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৫০ 

ফুে, প্রস্থ- ৩২ফুে, 

টিলনর ঘর সদঘয-

৩২ফুে, প্রস্থ-১৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  শক্ষি ক্ষিক্ষস্ত্র, ক্ষ তা: মৃত নছরত 

আেী, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩১ 

ফুে, প্রস্থ- ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  আক্ষরফুল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

ইসোি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৪৮ 

ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

নছরত আেী, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৮ 

ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  আক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত খক্ষবর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ- ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  নুরুে আক্ষিন পুতু, ক্ষ তা: মৃত 

খক্ষবর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৫৫ 

ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  মিাোঃ ছক্ষেি, ক্ষ তা: নক্ষজর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

৩৫ ফুে, প্রস্থ- ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  জয়নাে, ক্ষ তা: আক্ষির হািজা, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২৪ ফুে, প্রস্থ- ১৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  মিাোঃ আক্ষনছ, ক্ষ তা: মিাোঃ 

ইসোি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৩ 

ফুে, প্রস্থ- ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  িাষ্টার ক্ষরদুয়ান, ক্ষ তা: মৃত 

মিৌোঃ আবুে মহালসন, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ৩৬ 

ফুে, প্রস্থ-৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  সছয়দ ছাোি, ক্ষ তা: মৃত নুর 

মহালসন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২৪ ফুে, প্রস্থ-১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শালহদ, ক্ষ তা: মৃত ইসিাইে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৮ 

ফুে, প্রস্থ- ৩৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  রাক্ষজয়া মবগি, স্বািী: কায়ছার 

হাক্ষিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৬ 

ফুে, প্রস্থ- ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  এলহছান, ক্ষ তা: মৃত খুইল্লযা 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

কক্ষরি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৫২ 

ফুে, প্রস্থ- ২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুস ছাোি, ক্ষ তা: ইিাি 

শরীি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৯ 

ফুে, প্রস্থ- ১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  মরাক্ষজনা, স্বািী: মৃত নুর 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩১ 

ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ িীর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ হালশি, ক্ষ তা:মৃত ইউছু , 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ- ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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ঠিকানা
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুর কক্ষবর, ক্ষ তা: ইসোি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৭ 

ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে আবছার, ক্ষ তা: ইসোি, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৯ 

ফুে, প্রস্থ- ৩৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুন্নবী, ক্ষ তা: ইসোি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুেবা, ক্ষ তা: ইসোি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২৪ ফুে, প্রস্থ- ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আোঃ িালেক, ক্ষ তা: মৃত আবুে 

মহালছন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুর মিাহােদ, ক্ষ তা: ছালবর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী দক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা: আক্ষির 

মহাছাইন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৩ 

ফুে, প্রস্থ- ৩১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ছালেহা, ক্ষ তা: মৃত নুর 

কক্ষবর(ক্ষিলেজার), সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৬ 

ফুে, প্রস্থ- ২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

ছালবর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৮ ফুে, প্রস্থ- ৩৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষসরাজুে মিাস্তিা বাবুে, ক্ষ তা: 

হাজ্বী িক্ষকর আহিদ 

(ক্ষিলেজার), সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িজে কক্ষরি(ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা: আবুে িজে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫০ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে কালশি, ক্ষ তা: ক্ষিয়া 

মহালসন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

১২ ফুে, প্রস্থ- ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা: সছয়দ 

আকবর, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর ১টি, সদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে, 

িাটির ঘর ১টি সদঘ বয-

২৯ফুে, প্রস্থ-২৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্বাস উক্ষিন, ক্ষ তা: বজে 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাক্তার মহালসন, ক্ষ তা: আবু 

সছয়দ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জাহানু মবগি, ক্ষ তা: আবু 

সছয়দ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৬ 

ফুে, প্রস্থ- ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ছালেিা খাতুন, স্বািী- জালগর 

আহািদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩১ 

ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মবোে, ক্ষ তা: জাির আহিদ, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ- ১৪ ফুে, 

সদঘ বয-৩০ফুে, প্রস্থ-২০ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বক্ষদ আেি, ক্ষ তা: মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষজয়াবুে, ক্ষ তা: মৃত িক্ষরদুে 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে, 

সদঘ বয-৪০ফুে, প্রস্থ-

২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা: অক্ষে 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ৫০ 

ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জক্ষন, ক্ষ তা: আেতাজ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ২২ 

ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আিছার উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

সাইফুে ইসোি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৫০ ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে, 

টিলনর ঘর ১টি সদঘ বয-

২২ ফুে, প্রস্থ-১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা: মৃত জালবর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৮ 

ফুে, প্রস্থ- ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ছালেহা  ারিীন, স্বািী: মৃত 

আবুে কালশি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৮ফুে, প্রস্থ- ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহজান, ক্ষ তা: মৃত জালগর 

আহািদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৩৫ ফুে, প্রস্থ- ২৮ ফুে, 

 ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

সদঘ বয-৩০ ফুে, প্রস্থ-১৫ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে বশর, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

জক্ষেে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৭ 

ফুে, প্রস্থ- ১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হাজ্বী নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা: মৃত 

আেী, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৪৫ ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে, 

 ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি 

সদঘ বয-২৫ ফুে, প্রস্থ-১০ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িক্ষরদ, ক্ষ তা: আহিদ নবী, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে মহালসন, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ- ১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জালকর, ক্ষ তা: মৃত আহিদ 

নবী, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

১৫ ফুে, প্রস্থ- ১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ হালশি ক্ষ তা: মৃত নুর 

মিাহােদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ১৮ 

ফুে, প্রস্থ- ১৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত বজে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ১৮ 

ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত নছর 

আেী, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুর রহিান, ক্ষ তা: ওো 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩১ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহ্ আেি(ক্ষিলেজার), ক্ষ তা: 

মৃত আহিদ নবী িাষ্টার, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৪৯ 

ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবছার, ক্ষ তা: মৃত িতু 

রহিান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৪৫ ফুে, প্রস্থ- ২৮ফুে, 

মসক্ষি াকা ঘর ১টি 

সদঘয-২৫ ফুে, প্রস্থ-১৫ 

ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জালন আেি(ক্ষিলেজার), ক্ষ তা: 

মৃত আব্দুচ ছাোি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৭ 

ফুে, প্রস্থ- ৩১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আিানু, ক্ষ তা: মৃত জক্ষহর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত দুদু ক্ষিয়া, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৪০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষগয়াস উক্ষিন (োো), ক্ষ তা: 

মৃত আনজু ক্ষিয়া, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ২৬ 

ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মখাকন, ক্ষ তা: মৃত আব্দু শুক্কুর, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কুেছুিা মবগি, স্বািী: মিাোঃ 

ইউনুছ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৬ ফুে, 

টিলনর ঘর ১টি, সদঘ বয-

২০ফুে, প্রস্থ-১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহজান, ক্ষ তা: মৃত িনু, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা: বক্ষদ 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৩১ ফুে, প্রস্থ- ২৭ ফুে, 

সদঘ বয-২৫ ফুে, প্রস্থ-১০ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আলরিা মবগি, স্বািী: মৃত 

ইসোি নুর, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জক্ষকর আেি, ক্ষ তা: সছয়দ 

আহািদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হাক্ষিদুর রহিান(আক্ষির), ক্ষ তা: 

মৃত আিান উল্লাহ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রক্ষশদা মবগি, স্বািী: মিাহােদ 

ইউনুছ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩২ 

ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা: মৃত কালু 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হাচান (োো), ক্ষ তা: আবুে 

কালশি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৩ 

ফুে, প্রস্থ- ২৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

ছাোি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

আহিদ মহাছন, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৪০ 

ফুে, প্রস্থ- ৩১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িনজুর আেি(বাবুে), ক্ষ তা: 

মৃত আেী আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩২ 

ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবু তালহর, ক্ষ তা: মৃত 

মিাজাফ্ির, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ৩২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে হাক্ষকি সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে িন্নান, ক্ষ তা: নুরুে হুদা, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১২৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরু, ক্ষ তা: মৃত িক্ষতউর রহিান, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিন ও  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, 

সদঘ বয ৫৫ ফুে, প্রস্থ- 

১৮ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে খালেক, ক্ষ তা: মৃত লুো 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শািশুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

িক্ষনরুজ্জািান, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর ১টি 

সদঘ বয ৩৭ ফুে, প্রস্থ- 

৩২ফুে,  মদাকান-সদঘ বয-

৩০ফুে, প্রস্থ-১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শক্ষহদু, ক্ষ তা: মৃত বক্ষদউর 

রহিান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৪২ ফুে, প্রস্থ- ৪০ফুে, 

মসক্ষি াকা মদাকান ঘর 

১টি, সদঘয-২৫ ফুে, 

প্রস্থ-১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে খালেক, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে জব্বার, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ৩৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নবী মহাছন, ক্ষ তা: মৃত বক্ষে 

আক্ষিন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত ক্ষছক্ষিক 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৫০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বক্ষদ আেি, ক্ষ তা: জক্ষকর 

আহাং, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৫১ 

ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

সদঘ বয ২৫ ফুে, প্রস্থ- 

১০ফুে, টিলনর মদাকান 

ঘর ১টি, সদঘ বয-৮ফুে, 

প্রস্থ-৭ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আইয়ুব আেী, ক্ষ তা: নুর বশর, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ- ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শবুকুন নাহার, স্বা: মিাোঃ রক্ষিক, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ২৪ 

ফুে, প্রস্থ- ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মজাবালয়র, ক্ষ তা: মৃত নুর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা: মৃত িশা 

আেী, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর ১টি, সদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ- ১৫ ফুে, 

 ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

সদঘ বয-২৫ ফুে, প্রস্থ-২০ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ছারা খাতুন, স্বািী: মৃত জাোে 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৩২ ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

টিলনর ঘর ১টি সদঘ বয-

২০ ফুে, প্রস্থ-১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জুলেখা মবগি, ক্ষ তা: মৃত 

জাোে আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ- ১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ- ২৮ফুে, 

টিলনর ঘর ১টি, সদঘ বয-

২০ ফুে, প্রস্থ-১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জাির আেি, ক্ষ তা: সুেতান 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৪২ 

ফুে, প্রস্থ- ২৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

ইসোি সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩২ 

ফুে, প্রস্থ- ১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা: মৃত নুর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৪০ 

ফুে, প্রস্থ- ৩৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বক্ষদ আেি, ক্ষ তা: মিাোঃ শক্ষি, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩২ 

ফুে, প্রস্থ- ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত আক্ষির 

মহালসন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৪০ 

ফুে, প্রস্থ- ৩২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুর বানু, স্বািী: নুরুে আবছার, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৬ 

ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শক্ষি আেি, ক্ষ তা: কক্ষবর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে, 

টিলনর ঘর ১টি, সদঘয-

২৫ফুে, প্রস্থ-১৫ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হারুন, ক্ষ তা: মজবর মুল্লুক, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

ইসিাইে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৪৫ 

ফুে, প্রস্থ- ৩২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে আেি (ক্ষিলেজার), ক্ষ তা: 

মৃত িক্ষনরুজ্জািান, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৫৫ 

ফুে, প্রস্থ- ৫০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জাোে আহিদ(ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা: আেী আহাং, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৪৩ ফুে, প্রস্থ- ৩৩ফুে , 

সদঘ বয-২৮ ফুে, প্রস্থ- ১৮ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জক্ষকর আেি, ক্ষ তা: মৃত 

হাক্ষববুর রহিান সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হাক্ষিদ মহালছন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাক্তার আহাং, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিালহছনা স্বািী: হাক্ষিজুর 

রহিান সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  াকা ঘর, সদঘ বয ৪০ 

ফুে, প্রস্থ- ৩২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে কাোি, ক্ষ তা: আব্দুে 

জব্বার, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৮ 

ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রক্ষশদ আহাং, ক্ষ তা: মৃত 

মগাোে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা: আব্দুর 

রহিান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আেী আহিদ(তবেীগ), ক্ষ তা: 

নাজু ক্ষিয়া সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ-২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা: ইয়াকুব 

আেী, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪২ফুে, প্রস্থ- ৩৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বাহাদুল্লাহ, ক্ষ তা: কাো ক্ষিয়া, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবু বকর, ক্ষ তা: ক্ষছক্ষিক 

আহািদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা: মৃত আেী 

আকবর, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ সছয়দ, ক্ষ তা: মৃত আেী 

আকবর, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৩ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জালহদুে ইসোি রাক্ষব্ব, ক্ষ তা: 

মৃত সছয়দুর হক, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা: গুনু ক্ষিয়া, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩২ 

ফুে, প্রস্থ- ৩১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা: মৃত এজার 

আহাং, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ইব্রাহীি, ক্ষ তা: ক্ষসরাজুে হক, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা: মজবর 

মুল্লুক, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৬ফুে, প্রস্থ- ৩১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সািশুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

মগাোি শরীি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা: নুরুে 

মহালছন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহাজান, ক্ষ তা: আেী আহাং, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

 ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

সদঘয-১৫ ফুে, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ ইসিাঈে, ক্ষ তা: মৃত গুরা 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বক্ষশর আহািদ, ক্ষ তা: এজার 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা: অজ্ঞাত, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবু সছয়দ(ক্ষিলেজার) ক্ষ তা: 

মৃত মিালজাহার আহাং, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ-৩০৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্ষির মহাছন, ক্ষ তা: ইয়াকুব 

আেী, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা: 

মিাজাফ্ির, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫০ফুে, প্রস্থ- ৪০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নবী মহাছন, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

রহিান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  াকা ঘর, সদঘ বয ৪৫ফুে, 

প্রস্থ- ৪০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী তক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

ক্ষিলরাজ আেি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মুক্ষবন, ক্ষ তা: মৃত আব্দু রহিান, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৫৫ ফুে, প্রস্থ- ৩৫ফুে, 

টিলনর ঘর ১টি, সদঘয-

২০ ফুে, প্রস্থ-১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সছয়দ নুর, ক্ষ তা: আবুে 

কালশি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

মসক্ষি াকা মদাকান- 

সদঘ বয-২৫ ফুে, প্রস্থ-১২ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষরদুয়ান, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

কক্ষরি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫২ফুে, প্রস্থ- ৫০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ছালবর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত বক্ষে 

আক্ষিন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর ১টি, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে, 

 েক্ষথলনর ঘর ১টি 

সদঘ বয-২৫ ফুে, প্রস্থ-১২ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহাজান, ক্ষ তা: মৃত শক্ষিকুর 

রহিান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫০ফুে, প্রস্থ- ৩২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে হক, ক্ষ তা:মৃত আেী 

আকবর, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হাজ্বী মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা: 

মৃত আব্দুে িতেব, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৬ফুে, প্রস্থ- ২৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে কালশি, ক্ষ তা: মৃত 

ইিাি উক্ষিন, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রিজান আেী, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সািশুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বক্ষশর আহিদ (ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা: মৃত কক্ষবর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা: মৃত ক্ষসরাজুে 

ইসোি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ সালকর আহিদ, ক্ষ তা: 

মৃত আক্ষির হািজা, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

সদঘ বয-২২ ফুে, প্রস্থ-১৫ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা: 

হাজ্বী িীর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  াকা ঘর, সদঘ বয ৪০ফুে, 

প্রস্থ- ৩২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী এলহছানুে হক(ক্ষিলেজালরর 

মছলে), ক্ষ তা: মৃত মিাস্তাক 

আহিদ (ক্ষিলেজার), সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ- ৩৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী এজাবৎ উল্লাহ (ক্ষিলেজালরর 

মছলে), ক্ষ তা: মৃত মিাস্তাক 

আহিদ(ক্ষিলেজার), সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৭ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ওসিান (ক্ষিলেজালরর মছলে), 

ক্ষ তা: মৃত মিাস্তাক 

আহিদ(ক্ষিলেজার), সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫০ফুে, প্রস্থ- ৩৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আিছার িাষ্টার(মুক্ষক্তল াদ্ধা), 

ক্ষ তা: মৃত ইক্ষিস সওোঃ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাবারক আেী(ক্ষিলেজালরর 

মছলে), ক্ষ তা: মৃত িক্ষরদুে 

আেি(ক্ষিলেজার), সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা: মৃত শালহ 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  াকা ঘর, সদঘ বয ৪০ফুে, 

প্রস্থ- ৩৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষদদার, ক্ষ তা: মৃত শালহ আেি, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

টিলনর ঘর ১টি, সদঘ বয-

২২ ফুে, প্রস্থ-১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শওকত আজীি, ক্ষ তা: মৃত 

শালহ আেি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিারলশদ, ক্ষ তা: মৃত শাহী 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হাক্ষিদা আক্তার, স্বািী: 

সরওয়ার আেি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা: মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

িজে কক্ষরি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  াকা ঘর, সদঘ বয ৪২ফুে, 

প্রস্থ- ৩৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বাহাদুে হক, ক্ষ তা: মৃত আেী 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৫০ফুে, প্রস্থ- ৪৪ ফুে, 

সদঘ বয-৩০ফুে, প্রস্থ-২০ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা: মৃত চান 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত আব্দুর 

রাজ্জাক, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শক্ষহদুর হক, ক্ষ তা: মৃত নুরু 

সুেতান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা: মৃত নুরু 

সুেতান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাস্তাক, ক্ষ তা: মৃত নুরু 

সুেতান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  াকা ঘর, সদঘ বয 

৫৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সুিন, ক্ষ তা: নজরুে ইসোি, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ- ২৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মখাকন, ক্ষ তা: মৃত আবুে 

মহালসন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ-  ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ইসোি, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

ছাত্তার, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৮ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জািাে মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দু ছাত্তার, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৫০ফুে, প্রস্থ- ৩৫ফুে, 

 ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

সদঘ বয-৩০ফুে, প্রস্থ-

২৫ফৃে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী গুরা ক্ষিয়া(ক্ষিলেজার), ক্ষ তা: 

মৃত বজে আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ িলনায়ার আেি, ক্ষ তা: 

বজে আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৮ফুে, প্রস্থ- ৩৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সািশুন নাহার, স্বািী: মৃত 

আব্দুে কক্ষরি সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জয়নাে, ক্ষ তা: মৃত মিাহােদ 

মহালসন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

সদঘ বয-২০ফুে, প্রস্থ-

১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ইসিাঈে, ক্ষ তা: মৃত আবুে 

িজর, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্ষিনুে হক, ক্ষ তা: মগাোি 

মহালসন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রক্ষহিা মবগি, ক্ষ তা: মৃত ডাোঃ 

ওসিান গক্ষণ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে কালশি, ক্ষ তা: মৃত 

আেী আকবর, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৩৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বজে আহিদ, ক্ষ তা: আবুে 

কালশি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫৫ফুে, প্রস্থ- ৩৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িকসুদুে হক(ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা: মৃত আব্দুস ছাোি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৯ফুে, প্রস্থ- ৩৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত 

আশরাি আেী, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে িালেক, ক্ষ তা: বক্ষদউর 

রহিান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহা জাোে, ক্ষ তা: মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাস্তিা কািাে, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুর রক্ষহি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

 ক্ষেক্ষথক্ষনলর ঘর ১টি 

সদঘ বয- ৩০ ফুে, প্রস্থ-

২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

সছয়দুর রহিান, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িনছুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত 

ইসোি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে কালদর(ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা: মৃত এজার আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫০ফুে, প্রস্থ- ৪০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বদরুদ্দুজ্জা, ক্ষ তা: বক্স  

সওদাগর, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৫৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ নুরুে মহাছাইন কুতুবী, 

ক্ষ তা: মিাজালহর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে. 

মসক্ষি াকা ঘর ১টি 

সদঘ বয-৩০ফুে, প্রস্থ-২১ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আেী আহিদ(ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা: মৃত সছয়দ নুর, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ- ৩৫ফুে, 

সদঘ বয-৫০ ফুে, প্রস্থ-৩০ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সসয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা: মৃত গুনু 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জাির আেি, ক্ষ তা: মৃত 

আেীি উক্ষিন, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আলনায়ারা মবগি, স্বািী: আেীি 

উক্ষিন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

টিলনর ঘর ১টি সদঘ বয-

১০ফুে, প্রস্থ-৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা: মিাোঃ 

মিাহােদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা: 

মিাজাফ্ির আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

২৮ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নারক্ষগছ, স্বািী: রক্ষবউে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৬ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে হুদা(ক্ষিলেজার), ক্ষ তা: 

মৃত এজার আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৮ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

িাটির মদাকান ঘর 

সদঘ বয-১৫ ফুে, প্রস্থ-

১০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষরদুয়ান (ক্ষিলেজালরর মছলে), 

ক্ষ তা: ইক্ষিস, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ সছয়দ, ক্ষ তা: মৃত িজে 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ- ৩৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত িজে 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষিন্টু, ক্ষ তা: মৃত আব্দুচ 

মছাবহান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

১৮ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে কাোি, ক্ষ তা: মৃত 

রক্ষশদ আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ৩টি, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে, 

সদঘ বয-২০ফুে, প্রস্থ-১২ 

ফুে, সদঘ বয-৪০ফুে, প্রস্থ-

২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শুক্কুর ড্রাইিার, ক্ষ তা: মৃত কাো 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

সদঘ বয-২৫ফুে, প্রস্থ-১৫ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আেতাজ, ক্ষ তা: আেী আহিদ, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী খক্ষতজা মবগি, ক্ষ তা- শাহ 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জয়নাে উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে িজে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

সদঘ বয-৩০ফুে, প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা:মৃত আবুে 

িজে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মসতারা মবগি, স্বািী: মৃত 

জক্ষসি উক্ষিন, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্তার কািাে, ক্ষ তা: আব্দুস 

সাত্তার, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িাওোঃ সািশুে আেি, 

ক্ষ তা:মৃত আক্ষির মহালসন, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

১৫ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে, 

মসক্ষি াকা ১টি, সদঘ বয-

৩৫ফুে, প্রস্থ-১৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাক্তার, ক্ষ তা: মৃত আেী 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা: মিাোঃ 

মহালসন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৪ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আলনায়ারা মবগি, স্বািী:মৃত 

আবু সতয়ব, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা:মৃত 

সাইফুে হক, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুর রহিান ক্ষ তা: মৃত 

সাইফুে হক, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাস্তাক, ক্ষ তা:মৃত সাইফুে 

হক, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হুিায়রা মবগি, স্বািী: মিাোঃ 

ইউনুছ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে হক, ক্ষ তা: মৃত কাো 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  াকা ঘর ১টি, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

টিলনর ঘর ১টি সদঘ বয-

১৮ফুে, প্রস্থ-১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা: রক্ষশদ 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুন্নাহার, স্বািী- মৃত আবুে 

মহাছন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে বারী, ক্ষ তা: মৃত আব্দুর 

রক্ষশদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর ১টি, 

সদঘ বয ৩৫ফুে, প্রস্থ- 

৩০ফুে, ক্ষেক্ষথলনর ঘর 

১টি সদঘ বয-১৬ফুে, প্রস্থ-

৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নাক্ষজি উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত নুর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িজে হক, ক্ষ তা: মৃত নুর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ মহালসন-২(ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা: মৃত নুর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  াকা ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ জাকাক্ষরয়া, ক্ষ তা: আহিদ 

মহালসন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৬ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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িন্তব্য

১৪৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হালশি ড্রাইিার, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে মহালছন, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

কালু, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৬ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ মহালসন-১(ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা: মৃত হাসু ক্ষিয়া, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪২ ফুে, প্রস্থ- ৩২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সাইফুে ইসোি,ক্ষ তা: মৃত 

আব্দু সািাদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রক্ষিক ক্ষিয়া, ক্ষ তা: আহিদ 

মহালসন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৬ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে আবছার, ক্ষ তা: মৃত 

বক্ষশর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ইউনুছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত উো 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ আেী, ক্ষ তা: মৃত নুর 

কক্ষবর, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে আেি, ক্ষ তা: মৃত হাসান 

আেী, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা: মৃত হাচু 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪২ফুে, প্রস্থ- ১৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ শাহ্ আেি, ক্ষ তা: আেী 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৮ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ জয়নাে, ক্ষ তা: মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ওির আক্কাস, ক্ষ তা: আবুে 

কালশি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

িক্ষতউর রহিান, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৮ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জয়নাে উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

িক্ষতউর রহিান, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা:মৃত উো ক্ষিয়া, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

আিান উল্লাহ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে েক্ষতি, ক্ষ তা:মৃত রজব 

আেী মব ারী, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুর রক্ষহি(টনা ক্ষিয়া), ক্ষ তা: 

অেী আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  াকা ঘর ১টি, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩২ফুে, 

িাটিরঘর ১টি, সদঘ বয-

২৮ফুে, প্রস্থ-২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহ্ জাোে, ক্ষ তা: সসয়দ 

কক্ষরি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জয়নাে উক্ষিন, ক্ষ তা:মৃত 

হাশিত আেী সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত ক্ষ য়ার 

উল্লাহ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা: িক্ষতউর 

রহিান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর ১টি সদঘ বয-

২৫ফুে, প্রস্থ-১৬ফুে, 

িাটির ঘর, সদঘ বয 

১৮ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাক্ষহনা আক্তার, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে হাক্ষিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩১ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িনছুর আেি, ক্ষ তা: সুেতান 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ইক্ষেয়াছ শাহী, ক্ষ তা: মৃত 

িিতাজ আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী এনাি সবদ্য, ক্ষ তা: আব্দুর 

রক্ষশদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িাওোঃ শািসুে আেি, 

ক্ষ তা:সছয়দ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৬ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিলহর আেী, ক্ষ তা: মিাজালহর, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মসালেিান ড্রাইিার, ক্ষ তা: 

আেী আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর ২টি, 

সদঘ বয ৩০ফুে, প্রস্থ- 

২৫ফুে, সদঘ বয-২৮ফুে, 

প্রস্থ-১২ফুে, িাটির ঘর 

১টি, সদঘ বয-২০ফুে, প্রস্থ-

২০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জাির আেি, ক্ষ তা: মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সািশুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

মছাবহান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কািাে মহাছাইন, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে ক্ষিয়া, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রাক্ষবয়া খাতুন, স্বািী-মৃত 

আকবর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত আেি 

বক্স, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে হক ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত 

আেি বক্স, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা: সুেতান 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২২ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শক্ষি আেি, ক্ষ তা: সুেতান 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষদেদার মবগি, স্বািী- মৃত 

নুরুে ইসোি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর ১টি, সদঘ বয 

৫৪ফুে, প্রস্থ- ৩৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী এেমুন নাহার, স্বািী- নুরুে 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথন ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে কাোি, ক্ষ তা: আব্দুে 

জব্বার, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা: মৃত দানু 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৫০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে, 

সদঘ বয-১৫ফুে, প্রস্থ-

১০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দু ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আলয়শা মবগি, ক্ষ তা: আব্দু 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িক্ষছ উল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত ইউসুি 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৩ 

ফুে, প্রস্থ- ২৫রফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে কাোি, ক্ষ তা: আব্দুে 

জব্বার, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  ারক্ষিন আক্তার, ক্ষ তা: নুরুে 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২৭ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবু শািা, ক্ষ তা: মৃত িকবুে 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে, 

 ক্ষেক্ষথনলনর ঘর সদঘ বয-

১৮ফুে, প্রস্থ-১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা: ইক্ষিস, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয-

৩২ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৪৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আিছার মবগি, ক্ষ তা: মৃত 

মহাছন আেী সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ কক্ষেি, ক্ষ তা: মৃত আেী 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে হালশি, ক্ষ তা: মৃত মিাোঃ 

শক্ষি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে, 

সদঘ ব-১৫ফুে, প্রস্থ-

১২ফুে,  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, 

সদঘ বয ১৫ফুে, প্রস্থ- 

১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাজালেে হক, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে কুদ্দুস, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩১ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মুক্ষজবুর রহিান, ক্ষ তা: সুেতান 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কুেছুিা মবগি, স্বািী- মৃত 

শক্ষি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িাঈনুিীন, ক্ষ তা: মৃত মিাোঃ 

মগাোি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সছয়দ মহালসন, ক্ষ তা: জাোে 

মহালসন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত আেী 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩১ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বুলু রায় শি বা, ক্ষ তা: মৃত 

বীলরন্দ্র শি বা, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩১ফুে, প্রস্থ- ১৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বাবুে শি বা, ক্ষ তা: মৃত সক্ষতন্দ্র 

শি বা, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪২ফুে, প্রস্থ- ৩৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শম্ভ  শি বা, ক্ষ তা: সক্ষতন্দ্র শি বা, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নান্টু কুিার শীে, ক্ষ তা: মৃত 

শ্রীিন্দ কুিার সুশীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৮ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কালু শীে, ক্ষ তা: িগবন্ধু শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫৫ফুে, প্রস্থ- ২৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জয় বাবু শীে, ক্ষ তা: কালু শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৩ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সুক্ষখ বাবু শীে, ক্ষ তা: কাক্ষে 

শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২১ফুে,  প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রূ না শীে, ক্ষ তা: বাদে মদ, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৭ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষেেন শি বা, ক্ষ তা: বেরাি শি বা, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর সদঘ বয 

৩১ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী দুোে শীে, ক্ষ তা: মরবতী শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৮ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষবপ্লব শি বা, ক্ষ তা: সুবে শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  োশ শীে, ক্ষ তা: সুবে শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৯০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ১৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী দুোে শীে, ক্ষ তা: সুবে শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৪২ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী স্ব ন শীে, ক্ষ তা: মৃত মিাো 

শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৬ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী প্রদী  শীে, ক্ষ তা: মগা াে 

শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২১ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষশল্পব মদ, ক্ষ তা: অক্ষনে কাক্ষন্ত 

মদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্ষশ শীে, ক্ষ তা: মগা াে শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪২ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী স্ব ন শীে, ক্ষ তা: অক্ষজত শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষবজয় কুিার শীে, ক্ষ তা: 

িলনারঞ্জন কুিার শীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী পূজেী রাণী শীে, ক্ষ তা: মৃত 

মরবতী কুিার শীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর ২টি, সদঘ বয 

২৬ফুে, প্রস্থ- ১৭ফুে, 

সদঘ বয-৩৪ফুে, প্রস্থ-

১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সাধন কুিার শীে, ক্ষ তা: মৃত 

ক্ষনবারণ চন্দ্র শীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫৪ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বাবুে কুিার শীে, ক্ষ তা: মৃত 

িহন বাশী শীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ- ৩৭ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সূ ব শীে, ক্ষ তা: টন্টু শীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ভুট্টু শীে, ক্ষ তা: েিীনন্দ্র শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

১৫ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সন্ধ্যা শীে, ক্ষ তা: মৃত বাবুে 

শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫০ফুে, প্রস্থ- ২৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী অক্ষনে শীে, ক্ষ তা: অজুবন শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বাবুে কুিার শীে, ক্ষ তা: িহন 

বাশী, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৯০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী অরুণ শীে, ক্ষ তা: মৃত ধীলরন্দ্র 

শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী অনন্ত শীে, ক্ষ তা: মৃত ধীলরন্দ্র 

শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৬ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষবশ্বক্ষজত কুিার শীে, ক্ষ তা: 

মৃত অন্ত শীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী প্রদী  কুিার শীে, ক্ষ তা: মিাো 

রায় শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৪ফুে, প্রস্থ- ২৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী তরুণ কৃষ্ণ সুশীে, ক্ষ তা: মৃত 

নীকৃষ্ণ কুিার সুশীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫৪ফুে, প্রস্থ- ২৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষদেী  কুিার শীে, ক্ষ তা: অনন্ত 

কুিার শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫৪ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষরংকু শীে, ক্ষ তা: মৃত  সুনীে 

শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ভুলু কুিার শীে, ক্ষ তা: জয় 

কুিার শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৮ 

ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সুনীে শীে, ক্ষ তা: মৃত অজুবন 

কুিার শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩৮ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী পুোন শীে, ক্ষ তা: অজুন ব শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৭ফুে, প্রস্থ- ২৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রালজস শি বা, ক্ষ তা: মৃত নুনাই 

শি বা শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২২ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী প্রফুল্লা কুিার শীে, ক্ষ তা: মৃত 

মরবতী কুিার শীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ১৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হারাধন শীে, ক্ষ তা:  ক্ষতন্দ্র 

শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৪ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  োশ শীে, ক্ষ তা:  ক্ষতন্দ্র শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয ১৯ 

ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মছােন শীে, ক্ষ তা:  ক্ষতন্দ্র শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রঞ্জনক্ষজত শীে, ক্ষ তা: 

িলনারঞ্জন শীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২২১ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রত্ম শীে, ক্ষ তা: মৃত কুিার মদ, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৪ফুে, প্রস্থ- ২১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী েিণীনন্দ্র কুিার শীে, ক্ষ তা: 

মৃত ধীলরন্দ্র কুিার শীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৬ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী েিণীনন্দ্র কুিার শীে, ক্ষ তা: 

মৃত সক্ষতজ চন্দ্র শীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষনি বে রুি , ক্ষ তা: মৃত সুবে 

রুি শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৬ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সুলরজ চন্দ্র শীে, ক্ষ তা: মৃত 

 ক্ষতন্ত্র কুিার শীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪২ফুে, প্রস্থ- ২৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মতলজন্দ্র কুিার শীে, ক্ষ তা: মৃত 

মিাহন বাশী শীে, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪২ফুে, প্রস্থ- ২৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষসমুে দাশ, ক্ষ তা: মৃত মন াে 

দাশ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

১৮ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী োে মিাহন শীে, ক্ষ তা: মৃত 

ননা শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৪ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী েক্ষক শীে, ক্ষ তা: কালো শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথন ঘর, সদঘ বয 

১০ফুে, প্রস্থ- ০৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষদো কুিার শীে, ক্ষ তা: নি 

হক্ষর শীে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৯ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রুলবে ব্রাহ্মণ, ক্ষ তা: রাি  দ 

ব্রাহ্মণ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

১৮ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রাজীব শীে, ক্ষ তা: দুোে শীে, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২২ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রক্ষবন্দ্র মদ, ক্ষ তা: িক্ষকর চন্দ্র 

মদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২১ফুে, প্রস্থ- ১৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কাজে মদ, ক্ষ তা: ক্ষখলরাদ 

মিাহন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

১৫ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িনজুর আেি, ক্ষ তা: মৃত 

আব্বাস আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 বাঁলশর ঘর, সদঘ বয 

৩৩ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত আব্দুর 

রহিান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ২৪ 

ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাজাফ্ির, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ- ২৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে মহালছন, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪২ফুে, প্রস্থ- ২৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা: মৃত নবীর 

মহালসন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয ৩৯ 

ফুে, প্রস্থ- ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মতািাজ্জে মহালসন, ক্ষ তা: 

জািাে মহালছন, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৩ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাবারক, ক্ষ তা: মৃত বাদশা 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৩ফুে, প্রস্থ- ১৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মহোে, ক্ষ তা: মৃত মিাক্তার, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্ষজজুর ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

জালকর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িালতিা মবগি, স্বািী: িনজুর 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৪ফুে, প্রস্থ- ১৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্ষির মহালছন, ক্ষ তা: মৃত নুর 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৪ফুে, প্রস্থ- ৩৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ হাক্ষনি, ক্ষ তা: মৃত সছয়দ 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মশহাব উক্ষিন, ক্ষ তা: িিতাজ 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৯০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৩ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মশকাব উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আিলরাজা, স্বািী: শুক্কুর, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৪ফুে, প্রস্থ- ২৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ইয়াক্ষছন, ক্ষ তা: হাক্ষিদুল্লাহ, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৪৭ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে, 

টিলনর ঘর ১টি সদঘ বয-

৩০ফুে, প্রস্থ-১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী তছক্ষেিা মবগি, স্বািী: মৃত 

ইউনুছ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৪ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ ইউছু , ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৬ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে, 

টিলনর ঘর সদঘ বয-

২৪ফুে, প্রস্থ-১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাহােদ ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

জালকর মহালছন, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪১ফুে, প্রস্থ- ৩৭ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাহােদ মহালছন, ক্ষ তা: মৃত 

নুরুে আবছার, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাহােদ ইউছু , ক্ষ তা: মৃত 

আেী আকবর, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা: মিাহােদ 

শক্ষি উল্লাহ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ২৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

মগাোি শরীি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ- ৩৭ফুে, 

সদঘ বয-৩২ফুে, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষিলরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৬ফুে, প্রস্থ- ২১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

িকলেছুর, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৩ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাস্তাক, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

ইসোি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৯ফুে, প্রস্থ- ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দু সাোি, ক্ষ তা: মৃত 

িজলুর রহিান, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শালকর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৩ফুে, প্রস্থ- ৩৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সালবকুন্নাহার, স্বািী: সািশুে 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ২১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুচ ছাোি, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে কালশি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৯ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবছার উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত গুরা 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্ষজজ, ক্ষ তা: কালু ক্ষিয়া, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৪ফুে, প্রস্থ- ২১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সালজদা মবগি, স্বািী: সািশুে 

আেি,  সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৩ফুে, প্রস্থ- ২১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নাক্ষজর মহালছন, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে মহালছন, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৫০ফুে, প্রস্থ- ৩৩ফুে, 

 াকা মদাকান ১টি, 

সদঘ বয-৯ফুে, প্রস্থ-৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৫৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবছার, ক্ষ তা: নক্ষজর মহালছন, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ২৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সছয়দুে হক, ক্ষ তা: অক্ষে 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২৮ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা: কক্ষেি, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িলনার আেি ড্রাইিার, ক্ষ তা: 

আব্দুে কক্ষরি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৩ফুে, প্রস্থ- ২৭ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রাক্ষজয়া মবগি, স্বািী: সাইফুে 

ইসোি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৬ফুে, প্রস্থ- ২৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা: সছয়দ 

আেি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ১১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মববী আক্তার, স্বািী: হাক্ষিদ 

মহালছন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ- ২৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা: সুেতান 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে, 

 ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি, 

সদঘ বয-৩৩ফুে, প্রস্থ-

১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ইউনুছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

কক্ষরি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৬ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী খালেদা মবগি, স্বািী: রক্ষিজ 

উক্ষিন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩১ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ রায়হান, ক্ষ তা: মরজাউে 

কক্ষরি বাবুক্ষচ ব, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩১ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বাহাদুে হক, ক্ষ তা: মিাহােদ 

মহালছন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪১ফুে, প্রস্থ- ৩৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে খালেক, ক্ষ তা: মৃত 

উেত আেী, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৬ফুে, প্রস্থ- ৩৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সািশুে হক,  ক্ষ তা: মৃত আব্দুচ 

ছাোি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

১২ফুে, প্রস্থ- ০৯ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িনছুর আেি, ক্ষ তা: সছয়দুে 

হক, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত কাো 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নজরুে ইসোি, ক্ষ তা: আব্দুে 

িালেক, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা: 

মিাজাফ্ির, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে কাোি, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জয়নাে, ক্ষ তা: মৃত হাক্ষববুর 

রহিান, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

১৫ফুে, প্রস্থ- ১৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিালহছন আেী, ক্ষ তা: 

ইসিাঈে, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

১৭ফুে, প্রস্থ- ১৭ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা: মিলহর 

আেী, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৩ফুে, প্রস্থ- ৩২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে আেি, ক্ষ তা: মৃত এজার 

ক্ষিয়া, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২২ফুে, প্রস্থ- ১১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ম ঠান আেী, ক্ষ তা: আেী 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২৯ফুে, প্রস্থ- ১৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হাসন আরা মবগি, স্বািী- মৃত 

িাহবুে আেি, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জাির আেি, ক্ষ তা: আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৩ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বাহাদুর কক্ষরি, ক্ষ তা: আব্দুচ 

ছাোি, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী এনামুে হক, ক্ষ তা: মৃত জব্বার 

মহালসন, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা: বাঁচা ক্ষিয়া, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রক্ষিক, ক্ষ তা: মৃত আেী 

আহিদ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 বাঁলশর ঘর, সদঘ বয 

২৯ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা: নক্ষজর আহিদ, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২৩ফুে, প্রস্থ- ১৪ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবু ক্ষছক্ষিক (গুরা ক্ষিয়া), 

ক্ষ তা: মৃত ইক্ষিস, সাং: 

মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর-সদঘয-

২৮ফুে, প্রস্থ-২২ 

মদাকান ঘর, সদঘ বয 

১৩ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কুরবান আেী, ক্ষ তা: কক্ষেি 

উল্লাহ, সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আলনায়ারা মবগি,স্বািী: িনজুর 

আেি,  সাং: মসগুনবাক্ষগচা, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মুক্ষবন, ক্ষ তা: সাহাব উক্ষিন, 

সাং: মসগুনবাক্ষগচা, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহ জাহান, ক্ষ তা: মৃত জালহদ 

মহালছন, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জালগর, ক্ষ তা: ইউনুছ, সাং: 

বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর২টি, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

সদঘ বয-৩০ফুে, প্রস্থ-

২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আেী আকবর, ক্ষ তা: মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

সদঘ বয-২৫ফুে, প্রস্থ-২৫ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হালশি উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

ইসোি, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ ছালেহ, ক্ষ তা: মৃত জক্ষির 

মহালছন, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে, 

 ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি 

সদঘ বয-১২ফুে, প্রস্থ-

১০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্ষির মহাছন, ক্ষ তা: মৃত নুর 

আহিদ, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 
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ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ জুবাইর, ক্ষ তা: সািশুে 

আেি সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুচ ছাোি, ক্ষ তা: মৃত 

নাক্ষছর উক্ষিন, সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাহােদ মহাছন, ক্ষ তা: মৃত 

শক্ষিক, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ আেি, ক্ষ তা: মসানােী, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা: নন্না ক্ষিয়া, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 বাঁলশর ঘর, সদঘ বয 

১৫ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা: মৃত 

হাক্ষববুর রহিান, সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কির উক্ষিন, ক্ষ তা: নুরুে, সাং: 

বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে আেি, ক্ষ তা: আব্দুচ 

মছাবহান, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ ইউছু , ক্ষ তা: হালিজ 

সুেতান আহিদ সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে, 

সদঘ বয-৩০ফুে, প্রস্থ-

১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ রালশদ, ক্ষ তা: মিাোঃ 

মিাস্তাক, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নজরুে, ক্ষ তা: মজবর মুল্লাক, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা: মৃত সছয়দ 

নুর, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে,  

সদঘ বয-৩০ফুে, প্রস্থ-

২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ওসিান, ক্ষ তা: মৃত নজু ক্ষিয়া, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর২টি, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে, 

সদঘ বয-২৫ফুে, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে গক্ষণ, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাহােদ সক্ষব্বর, ক্ষ তা: মৃত 

হাক্ষিদুর রহিান, সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে, 

 ক্ষেক্ষথলনর ঘর ১টি 

সদঘ বয-১২ফুে, প্রস্থ-

১০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্ষির হাক্ষকি, ক্ষ তা: মিাোঃ 

কক্ষেি উল্লাহ, সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ কালশি, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে আেি, সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মুক্ষজবুর রহিান, ক্ষ তা: আবু 

সতয়ব, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িনুর আেি িক্ষনয়া, ক্ষ তা: মিাোঃ 

মহাছন, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রুলবে, ক্ষ তা: আব্দুে আেীি, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  ালরছা মবগি, স্বািী- আব্দুর 

রক্ষহি, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 বাঁলশর ঘর, সদঘ বয 

১৫ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িীর আহিদ, ক্ষ তা: মিাোঃ শক্ষি, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী এনাি, ক্ষ তা: খক্ষেলুর রহিান, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৮০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা: মৃত মগাোি 

বারী, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সাোহ উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

মছাবহান, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ইক্ষিস, ক্ষ তা: মৃত ওবাইদুে, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শুক্কুর, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে বারী, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী দয়াে হক্ষর, ক্ষ তা: মৃত মিাহন 

বাশী, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শওকত আেি, ক্ষ তা: মিাোঃ 

আব্দুে বারী, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী এলহছান, ক্ষ তা: মুক্ষিজ, সাং: 

বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মুক্ষিজ, ক্ষ তা: মৃত গুরা ক্ষিয়া, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষদলুয়ারা, স্বািী: ক্ষসরাজুে 

ইসোি, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আয়ুব সওোঃ, ক্ষ তা: অজ্ঞাত, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িাহমুদুে হক, ক্ষ তা: মৃত নবীর 

মহালসন, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সালদক, ক্ষ তা: মৃত মজবর 

মুল্লুক, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত নক্ষজর 

মহাছন, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৮ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী তাজ মুল্লুক, ক্ষ তা: মৃত আেী 

মহালসন, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ মবোে, ক্ষ তা: িনজুর 

আেি, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িনুর আেি, ক্ষ তা: মৃত মজবর 

মুল্লুক, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩১ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা: নক্ষজর 

মহালছন, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মসলতরা মবগি,স্বািী: িাহাছন, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে, 

িাটির ঘর সদঘ বয-

২৫ফুে, প্রস্থ-১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী রালহো মবগি, স্বািী: ইক্ষেয়াছ, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাহােদ ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা:  নুর 

আহিদ, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষজয়াউর রহিান, ক্ষ তা: আব্দুে 

আক্ষিন, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা: মৃত আেী 

মহাছন, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৫০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে, 

সদঘ বয-৩০ফুে, প্রস্থ-

১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সাক্ষহদা আক্তার, স্বািী-আক্ষির 

মহাছন, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িালতিা মবগি, স্বািী- িাহাছন, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িলনায়ার আেি, ক্ষ তা: মৃত 

সতয়ি মগাোে, সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৫৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে, 

িাটির ঘর সদঘ বয-

৪০ফুে, প্রস্থ-২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা: মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 বালশর ঘর, সদঘ বয 

৩৭ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী এনাি, ক্ষ তা: মৃত এোদু, সাং: 

বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আেী আকবর, ক্ষ তা: 

মিাজালহর আহিদ, সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্ষিনা খাতুন, স্বািী- মৃত 

মোকিান হাক্ষকি, সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৫২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সািশুে আেি, ক্ষ তা: আবু 

তালহর, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা: মিাোঃ 

ইসিাইে, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সালহনা আক্তার,স্বািী: ইক্ষেয়াছ, 

 সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুর রহিান, ক্ষ তা: আবু 

সতয়ব সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২২ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সািশু উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত আেী 

মহালছন, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ওবাইদুে ক্ষ তা: মৃত মিাক্তার 

আহিদ, সাং: বাগান  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৬৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত 

আক্ষির হািজা, সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ২টি, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে, 

সদঘ বয-২০ফুে, প্রস্থ-

১৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মতৌক্ষহদ, ক্ষ তা: কক্ষবর আহিদ, 

সাং: বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আেী আকবর, ক্ষ তা: 

মিাজালহর আহিদ, সাং: বাগান 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ওবাইদুে হক, ক্ষ তা: , সাং: 

বাগান  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা: মৃত 

ইসিাঈে, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২৩ফুে, প্রস্থ- ২৩ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সালজদা মবগি, স্বািী: মৃত নুরুে 

হক সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২৩ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা: মৃত 

আলক্কে, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২২ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে কালশি, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে মিাতালেব, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৮ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে িান্নান, ক্ষ তা: মিাোঃ 

বাবুে, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৩ফুে, প্রস্থ- ১৬ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে জব্বার, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৮ফুে, প্রস্থ- ২১ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আহিদ মহালছন, ক্ষ তা: মৃত 

দুো ক্ষিয়া, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৮ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা: মৃত 

ইসিাঈে,, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৯ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িীর কালশি, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

শুক্কুর, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১৩ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা: মৃত বক্ষদউে 

আেি, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৯ফুে, প্রস্থ- ১৩ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্তার আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

নাক্ষছি, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১৩ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে আবছার, ক্ষ তা: মৃত 

মিাক্তার, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২৪ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ছক্ষেি, ক্ষ তা: মৃত মগাোি 

শরীি, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৯০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথন ঘর, সদঘ বয 

২২ফুে, প্রস্থ- ২১ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িখরুে ইসোি, ক্ষ তা:অেী 

আহিদ, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৯ফুে, প্রস্থ- ১৫ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মসলতরা মবগি, স্বািী: হালরছ, 

সাং: মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ৩০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হাক্ষছনা মবগি, স্বািী: কািাে 

উক্ষিন, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৩ফুে, প্রস্থ- ২১ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আলিনা,স্বািী: ক্ষদে মিাহােদ, 

সাং: মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৬ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা: নুরুেবা, 

সাং: মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩৬ফুে, প্রস্থ- ৩৩ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ ছািা, ক্ষ তা: োলু িক্ষকর, 

সাং: মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৪ফুে, প্রস্থ- ১৮ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

আক্ষির মহালছন, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৬ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আহিদ ছিা, ক্ষ তা: োলু 

িক্ষকর, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২৯ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহ্ জাহান, ক্ষ তা: মৃত আেী 

আহিদ, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২১ফুে, প্রস্থ- ১৩ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী হারুনুর রক্ষশদ, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

মছাবহান, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৬ফুে, প্রস্থ- ২৬ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জয়নাে, ক্ষ তা: মিাোঃ মিরলদৌস, 

সাং: মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১৫ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আিান উল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত আবু 

তালেব, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩১ফুে, প্রস্থ- ৩০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ সালেহ আহিদ, ক্ষ তা: 

মৃত আবু তালেব, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

শুক্কুর, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ২৭ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা: মৃত 

আক্ষির, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৯ফুে, প্রস্থ- ২৯ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ বাহার উল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত 

আবু তালেব, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৮ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মখাকন, ক্ষ তা: মিাোঃ কালু, সাং: 

মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৩ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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িন্তব্য

১৭৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষেয়াকত আেী, ক্ষ তা: মৃত 

ক্ষসকান্দর আেী, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৬ফুে, প্রস্থ- ২১ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে হুদা(ক্ষিলেজার), ক্ষ তা: 

মৃত আেী আহিদ, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৫১ফুে, প্রস্থ- ৩৪ ফুে, 

মদাকান কালঠর ঘর 

সদঘ বয-৮ফুে, প্রস্থ-৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুন্নাহার,স্বািী: আেী আহিদ, 

সাং: মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩১ফুে, প্রস্থ- ২৬ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৪ফুে, প্রস্থ- ২৪ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাক্তার, ক্ষ তা: ক্ষজয়াবুে হক, 

সাং: মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৪ফুে, প্রস্থ- ২১ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বুলু আক্তার, স্বািী: মিাোঃ 

ক্ষছক্ষিক, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৪ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ জালবর, ক্ষ তা: মিাোঃ 

জকক্ষরয়া, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সালজদা মবগি, ক্ষ তা: সুেতান 

আহিদ সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৭ফুে, প্রস্থ- ২৪ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আেী আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

আলক্কে আেী, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৩ফুে, প্রস্থ- ২৩ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বজে ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মিাোঃ সতয়ব, 

সাং: মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৯ফুে, প্রস্থ- ২৩ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা: আব্দু শুক্কুর, 

সাং: মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৭ফুে, প্রস্থ- ২১ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ কালু, ক্ষ তা: মৃত সছয়দ 

সাং: মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৯ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ জালহদুে ইসোি, ক্ষ তা: 

মিাোঃ কালু, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

১৬ফুে, প্রস্থ- ১২ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা: 

মৃত আো উক্ষিন, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর ১টি, সদঘ বয 

৩৯ফুে, প্রস্থ- ৩০ ফুে, 

িাটির মদাকান ঘর ১টি 

সদঘ বয-১৫ফুে, প্রস্থ-

১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, সাং: 

মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩৭ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ আলনায়ারা মবগি, স্বািী: 

মৃত সছয়দ নুর, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩৯ফুে, প্রস্থ- ২৮ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ সালদক, ক্ষ তা: মিাোঃ 

সছয়দ নবী, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

৩৮ফুে, প্রস্থ- ২৩ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে কাোি, ক্ষ তা: িলয়জ 

আহিদ ক্ষিয়াজী, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ২৪ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী িাহমুদুে কক্ষরি, ক্ষ তা: আব্দুে 

মিানাি, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩৬ফুে, প্রস্থ- ২৩ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে কালশি, ক্ষ তা: মৃত 

সছয়দ নুর, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 মসক্ষি াকা ঘর, সদঘ বয 

২১ফুে, প্রস্থ- ১৪ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ সরওয়ার, ক্ষ তা: মৃত 

সছয়দ আহিদ, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর, সদঘ বয 

৩১ফুে, প্রস্থ- ২৭ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ এলহছান, ক্ষ তা: মৃত 

জয়নাে আলবদীন, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1  ক্ষেক্ষথলনর ঘর, সদঘ বয 

২৪ফুে, প্রস্থ- ১২ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মরনুয়ারা মবগি, স্বািী: মৃত িীর 

আহিদ, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 টিলনর ঘর ১টি, সদঘ বয 

২৮ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে, 

মদাকান ঘর ১টি সদঘ বয-

১১ফুে, প্রস্থ-০৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শাহ জক্ষন, ক্ষ তা: নুরুে ইসোি, 

সাং: মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৭ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ আক্ষজি, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে মিানাি, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৭ফুে, প্রস্থ- ৩২ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষিজান, ক্ষ তা: মৃত সছয়দ নুর, 

সাং: মকাণা  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ২১ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

নুরুজ্জািান মিম্বার, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩২ফুে, প্রস্থ- ৩২ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ আেী, ক্ষ তা: মৃত 

ক্ষসকান্দর আেী, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৩ফুে, প্রস্থ- ৩৩ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

জালকর আহিদ, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ৩১ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কাওচার জন্নাত, স্বািী: মিাোঃ 

আব্দুর রক্ষহি, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৭০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৮ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে আবছার, ক্ষ তা: মৃত 

মসালেিান, সাং: মকাণা  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪২ফুে, প্রস্থ- ৩১ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে ইসোি(ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা: আব্দু জব্বার, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ জালকর, ক্ষ তা: মৃত নজীর 

আহিদ, সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৬ফুে, প্রস্থ- ৩৭ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ
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জবরদখেকৃত 
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা
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জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে বশর, ক্ষ তা: মৃত আেী 

মহাছন, সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী জালকর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

হাজ্বী ওো ক্ষিয়া, সাং: কাো 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৮০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২৩ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে ছাোি, ক্ষ তা: মৃত 

িক্ষতউর রহিান, সাং: কাো 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৭ফুে, প্রস্থ-২১ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী শক্ষি আেি, ক্ষ তা: মৃত মগাোি 

শরীি সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৭ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নুরুে ইসোি পুতু, ক্ষ তা: মৃত 

মগাোি শরীি, সাং: কাো 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ৩০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সািশুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুর রক্ষশদ, সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ১৮ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং: কাো 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী  ওয়াজ খাতুন, স্বািী: মৃত 

মগাোি শরীি সাং: কাো 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী নবী মহাছাইন, ক্ষ তা: আবুে 

কালশি, সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ১৮ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষেয়াকত আেী, ক্ষ তা: মৃত 

ক্ষসকান্দর আেী, সাং: মকাণা 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৮০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৮ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ হাক্ষবব উল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত 

ক্ষসরাজুে ইসোি, সাং: কাো 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৩ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহিদ, সাং: কাো 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৮০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪০ফুে, প্রস্থ- ২৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী বজে আহিদ ক্ষ তা: অজ্ঞাত, 

সাং: কাো  াড়া, খুোখােী, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৭ফুে, প্রস্থ- ২২ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ইয়াকুব আেী, ক্ষ তা: মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৮ফুে, প্রস্থ- ২০ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা: মৃত আজি 

উল্লাহ, সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৫ফুে, প্রস্থ- ২৪ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা: মৃত 

িনজুর আেি, সাং: কাো 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩০ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী সছয়দ মহাছন, ক্ষ তা: মৃত আজি 

উল্লাহ, সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৪ফুে, প্রস্থ- ২১ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা: মৃত 

িনজুর আেি, সাং: কাো 

 াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১৫ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে িলয়জ, ক্ষ তা: মৃত নবীর 

আহিদ, সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৪৬ফুে, প্রস্থ- ৩৭ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী মিাোঃ আেি, ক্ষ তা: মৃত আজি 

উল্লাহ, সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী কািাে উক্ষিন ক্ষিয়াজী, ক্ষ তা: 

আেী আহিদ ক্ষিয়াজী, সাং: 

কাো  াড়া, খুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

৩৬ফুে, প্রস্থ- ২০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আবুে কাোি, ক্ষ তা: আেী 

আহিদ, সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১৫ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা: জালকর 

আহিদ, সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২০ফুে, প্রস্থ- ১৫ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় খুোখােী আক্তার মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে শরীি, সাং: কাো  াড়া, 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৩৭/৭১ 1 ৩৬ 1 িাটির ঘর, সদঘ বয 

২৫ফুে, প্রস্থ- ১৮ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে আবুে কাোি, ক্ষ ং আব্দু শুক্কুর 

, সাং- িধ্যি গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৪২ ফুে প্রস্থ ২২ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিা: বাবুে (ক্ষিলেজার), ক্ষ তা: 

মৃত িিতাজ আহাং, সাং- 

সাতগক্ষরয়া  াড়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৫০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২৭ ফুে প্রস্থ ১২ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিা: ছালবর আহিদ,ক্ষ তা- মৃত 

িিতাজ আহাং ,সাং- 

সাতগক্ষরয়া  াড়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৩৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩৬ফুে প্রস্থ ১২ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিা: সসয়দ আহােদ,  ক্ষ তা- 

মৃত নাগু ,  সাং- সাতগক্ষরয়া 

 াড়া, ইসোিাবাদ, সদর, 

কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২১ফুে প্রস্থ ১২ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে সছয়দ নুর, ক্ষ তা- রুস্তি আেী ,  

সাং- সাতগক্ষরয়া  াড়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ টিনলসে ঘর সদঘ বয 

১৫ফুে প্রস্থ ১০ ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ হারুন , ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক আহাং   সাং- 

সাতগক্ষরয়া  াড়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২৮ফুে প্রস্থ ১৩ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাছাৎ শালহদা  , স্বািী: মৃত 

িীর আহােদ      সাং- 

সাতগক্ষরয়া  াড়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ১৫ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিা: রক্ষশদ আহােদ, ক্ষ তা: 

মৃত মিাস্তাক আহাং   সাং- 

সাতগক্ষরয়া  াড়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০২৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ১৪ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৭৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে সাতগক্ষড়য়া  াড়া জালি 

িসক্ষজদ, সাং- সাতগক্ষরয়া  াড়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘর  সদঘ বয 

২৭ফুে প্রস্থ ১৪ ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে  মিাহােদ ইব্রাক্ষহি খক্ষেে     

ক্ষ তা; মৃত নুর আেি        সাং-

 সাতগক্ষরয়া  াড়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২০ফুে প্রস্থ ১০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ আয়ুব আেী ,    

ক্ষ তা: বাহাদুর ,  সাং- 

সাতগক্ষরয়া  াড়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০১০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২০ফুে প্রস্থ ১০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ রক্ষিক,  ক্ষ তা: মৃত 

মিাক্তার আহাং     সাং- 

সাতগক্ষরয়া  াড়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩৫ফুে প্রস্থ ১৫২ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে সছয়দ মহালসন ,  ক্ষ তা: মৃত 

আবদুে জক্ষেে   সাং- 

সাতগক্ষরয়া  াড়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ১৫ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিা: সুেতান আহােদ      

ক্ষ তা: মিা: ক্ষসরাজুে ইসোি 

সাং- িধ্যি গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০৩৩ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ২০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ ক্ষগয়াস উিীন      

ক্ষ তা: মৃত আব্দুে িালেক    

সাং- িধ্যি গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২০ফুে প্রস্থ ১০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিা: কািাে উিীন             

ক্ষ তা: মৃত আবদুে িালেক   

সাং- িধ্যি গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২৫ফুে প্রস্থ ১৫ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ িাহাফুজ          

ক্ষ তা: মৃত আব্দু ছল্টার     সাং- 

িধ্যি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৪৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ১৫ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে আব্দু শুক্কুর , ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

ছল্টর       সাং- িধ্যি 

গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, সদর, 

কক্সবাজার।

০.০৩৮ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ২০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিা: কািাে মহালসন         

ক্ষ তা মৃত ছল্টার              

সাং- িধ্যি গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২৫ফুে প্রস্থ ১৫ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ নুরুেিা            

ক্ষ তা: মৃত আক্ষির মহালসন   

সাং- িধ্যি গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০৫৮ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ২০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ হাক্ষির মহালসন      

ক্ষ তা: অজ্ঞাত  সাং- িধ্যি 

গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, সদর, 

কক্সবাজার।

০.০২৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২০ফুে প্রস্থ ১২ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ শাহাব উিীন     

ক্ষ তা: আব্দুে িালেক  সাং- 

িধ্যি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৩৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ১৫ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিা জয়নাে উ্িীন (ক্ষিলেজার 

ক্ষ তা: মিাহােদ নুর আক্ষিন  

সাং- িধ্যি গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২০ফুে প্রস্থ ১২ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ আরশাদ আেী   

ক্ষ তা: আব্দুর রহিান        সাং-

 িধ্যি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০২৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২৫ফুে প্রস্থ ১৫ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাজালেে হক             

ক্ষ তা: মৃত কালু   সাং- িধ্যি 

গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, সদর, 

কক্সবাজার।

০.০১৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ প্যক্ষেক্ষথলনর সতরী  ঘর 

সদঘ বয ১৫ফুে প্রস্থ ১০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে নুরুোোি                 ক্ষ তা: 

মৃত কালু  সাং- িধ্যি 

গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, সদর, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ২০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ মেদু ক্ষিয়া         

ক্ষ তা: মৃত ¦আব্দু সত্তার       

সাং- িধ্যি গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০৬৩ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৫০ফুে প্রস্থ ৪০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিা: ইউনুছ (ক্ষিলেজার)    

ক্ষ তা- মৃত ছুরুত আেী      সাং-

 িধ্যি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৩৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ২০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ আরএস          ক্ষ তা: 

ছালেহ আহােদ     সাং- িধ্যি 

গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, সদর, 

কক্সবাজার।

০.০৪৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩৫ফুে প্রস্থ ২০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে পুক্ষতয়া                       ক্ষ তা: 

ছালেহ আহািদ      সাং- 

িধ্যি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ টিন মসে  ঘর সদঘ বয 

১৫ফুে প্রস্থ ১০ ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে আব্দু শুক্কুর                 ক্ষ তা- 

মৃত উো ক্ষিয়া       সাং- িধ্যি 

গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, সদর, 

কক্সবাজার।

০.০২৩ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ১৫ফুে প্রস্থ ১০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে নুরুে আবছার            ক্ষ তা: 

মৃত ওির ক্ষিয়া       সাং- 

িধ্যি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৫৮ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩৫ফুে প্রস্থ ৩০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে আবুে কাোি              ক্ষ তা: 

আব্দু শুক্কুর            সাং- িধ্যি 

গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, সদর, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২০ফুে প্রস্থ ১৫ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে নুর আেি                   ক্ষ তা: 

মৃত হাসান আেী     সাং- িধ্যি 

গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, সদর, 

কক্সবাজার।

০.০২৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ১৫ফুে প্রস্থ ১২ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ জক্ষসি উিীন      

ক্ষ তা: মৃত শাহ আেি       সাং-

 িধ্যি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৫৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ২০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ শক্ষি আেি       

ক্ষ তা: মৃত আব্দু শুক্কুর      সাং- 

িধ্যি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৫৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ২০ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে কাঞ্চনী                       ক্ষ তা: 

মৃত আব্দু শুক্কুর       সাং- 

িধ্যি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৩৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২০ফুে প্রস্থ ১৫ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ খুইল্লযা ক্ষিয়া      

ক্ষ তা: মৃত কক্ষরি উল্লাহ     সাং-

 িধ্যি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৪৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২৮ফুে প্রস্থ ১৮ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাছা ক্ষিনু আো             

স্বািী: নুরুে ইসোি       সাং- 

িধ্যি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৬০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩১ফুে প্রস্থ ১৮ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মজা¯œনা আক্তার             

স্বািী আব্দুে জক্ষেে         সাং- 

িধ্যি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩১ফুে প্রস্থ ১৮ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে আহােদ মহালসন           ক্ষ তা: 

মৃত আব্দুে শুক্কুর      সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৪৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৪০ফুে প্রস্থ ১৮ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ কক্ষবর আহােদ    

ক্ষ তা: মৃত আবু সছয়দ      সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৪৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ১২ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ আেী             ক্ষ তা: 

িকলেছুর রহিান     সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ১৮ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাছােৎ রুক্ষজনা আক্তার    

স্বািী: নুরুে ইসোি       সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩২ফুে প্রস্থ ১৫ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিা: আব্দু রক্ষশদ            ক্ষ তা: 

মৃত গুরা ক্ষিয়া        সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৩৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২৪ফুে প্রস্থ ১২ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে আব্দুে গফুর                 

ক্ষ তা: আহােদ মহাছাইন     

সাং-  ক্ষিি গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০২৩ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ১৮ফুে প্রস্থ ১২ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে নর আেি                   ক্ষ তা: 

সছয়দ আহােদ       সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০১৩ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ প্যক্ষেক্ষথলনর ঘর সদঘ বয 

১২ফুে প্রস্থ ১০ ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ আয়ুব খাঁ  ুন        

ক্ষ তা: আব্দুে আেি        সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৪০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ১৮ 

ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাছাৎ এেিনাহার           

স্বািী: মৃত আকবর         সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ টিন মসে ঘর সদঘ বয 

২০ফুে প্রস্থ ১০ ফুর

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহাদ শািশু            ক্ষ তা: 

মৃত আব্দুর রহিান    সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩০ফুে প্রস্থ ১৮ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ িক্ষহ উিীন        

ক্ষ তা:ু্ আহােদ মহাছাইন   

সাং-  ক্ষিি গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২২ফুে প্রস্থ ১২ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে নুর মিাহােদ               ক্ষ তা: 

মৃত আবুে হালশি     সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ প্যক্ষেক্ষথলনর  ঘর সদঘ বয 

২০ফুে প্রস্থ ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে  মিাছা: রাক্ষবয়া আক্তার      

ক্ষ তা: মৃত আহােদ        সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০২০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ২০ফুে প্রস্থ ১২ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিা: রক্ষিক                  

ক্ষ তা: ক্ষিরুজ আহািদ     সাং-

  ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ প্যক্ষেক্ষথলনর ঘর সদঘ বয 

৩০ফুে প্রস্থ ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে  মিা: মবোে                ক্ষ তা: 

বক্ষদউরজ্জািান        সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৩৫ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ টিন মসে ঘর সদঘ বয 

৪০ফুে প্রস্থ ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ রক্ষিজ উিীন      

ক্ষ তা: আেী ক্ষিয়া           সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০১৮ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ টিন মসে ঘর সদঘ বয 

১৮ফুে প্রস্থ ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিাহােদ আয়ুব আেী      

ক্ষ তা: ছক্ষির উিীন           

সাং-  ক্ষিি গজাক্ষেয়া, 

ইসোিাবাদ, সদর, কক্সবাজার।

০.০২৩ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ প্যক্ষেক্ষথলনর ঘর সদঘ বয 

১৮ফুে প্রস্থ ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় রাজঘাে মিা: জক্ষসি উিীন           

ক্ষ তা: ইসোি              সাং- 

 ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ইসোিাবাদ, 

সদর, কক্সবাজার।

০.০৩০ ৬৩ নং জঙ্গে 

খুোখােী

নাই নাই ৬৯ ১ ৭০ ১ িাটির মদওয়াে ঘর 

সদঘ বয ৩৬ফুে প্রস্থ ১৮ 

ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বনায়ন ইতযাক্ষদ

১৮৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া   মিা: সাইয়ুি ক্ষ তা: মৃ: আ: 

কালদর সাং: পূব ব গজবণতেী

(োোর মূখ)

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে সদঘ বয ২৫ ফুে 

প্রস্থ ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: এনাি

ক্ষ তা: মৃ: আ: কালদর

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিন ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয ২৪ ফুে

প্রস্থ ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাক্ষিদ মহালসন, ক্ষ তা: মৃ: জক্ষহর 

উেস্নাহ, সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 বালশর খুটি,  ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয ২০ ফুে

প্রস্থ ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আহিদ মহাছাইন

ক্ষ তা: মৃ: িা: আ: িলয়জ

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 টিনলসে বালশর খুটি, 

মুরগীিাি

সদঘ বয ৫০ ফুে

প্রস্থ ৪০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বক্ষশর আহিদ

ক্ষ তা: মৃ: সখেস্না ক্ষিয়া

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ২০ ফুে

প্রস্থ ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মছােন

ক্ষ তা: মৃ: সািসুর রহিান

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ২৮ ফুে

প্রস্থ ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হালিজ জািাে মহাসন

ক্ষ তা: মৃ: জক্ষহর উেস্নাহ

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৪৩ ফুে

প্রস্থ ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হালিজ জািাে মহাসন

ক্ষ তা: মৃ: জক্ষহর উেস্নাহ

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৬  ফুে

প্রস্থ ১৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মহালসন

ক্ষ তা: মৃ: ইসিাইে

সা: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৪ ফুে

প্রস্থ ১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নাক্ষদর মহাছাইন

ক্ষ তা: মৃ: নুর মিাহােদ

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ২২ ফুে

প্রস্থ ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে ইসোি (ইউসুি)

ক্ষ তা:  নুর মিাহােদ

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ২৬ ফুে

প্রস্থ ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরদ ড্রাইিার

ক্ষ তা: মৃ: নুর মিাহা:

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৫ ফুে

প্রস্থ ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ছদরম্নে ইসোি

ক্ষ তা:মৃ: হালিজ আহিদ

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৮ ফুে

প্রস্থ ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সাইফুে ইসোি

ক্ষ তা: মৃ: ছরম্নে ইসোি

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৫০ ফুে

প্রস্থ ১৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দুেস্নাহ

ক্ষ তা: মৃ: মিা: মহালসন

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৬ ফুে

প্রস্থ ৩৭ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নাক্ষছিা মবগি

স্বািী: মৃ: দীন মিাহােদ

সাং- ঐ 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৬০ ফুে

প্রস্থ ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শক্ষিকুর রহিান

ক্ষ তা: মৃ: হাজী এবাদুে

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 শক্ষিকুর রহিান

ক্ষ তা: মৃ: হাজী এবাদুে

সাং: ঐ

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে ইসোি

ক্ষ তা: মৃ: মিা: আক্ষিন

সাং: ঐ

০.২৫০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৫০ ফুে

প্রস্থ ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কাোি

ক্ষ তা: মৃ: খুইেস্নক্ষিয়া

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ২৩ ফুে

প্রস্থ ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সুরা খাতুন

স্বািী: মৃ: খুইেস্নাক্ষিয়া

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ২৩ ফুে

প্রস্থ ১৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষিজুর রহিান

ক্ষ তা: মৃ: সছয়দ আহিদ

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৮ ফুে

প্রস্থ ৩৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কািাে

ক্ষ তা: সুেতান আহিদ

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ২২ ফুে

প্রস্থ ১৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া এনাি ক্ষিয়া

ক্ষ তা: নুরম্নে হক

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৪১ ফুে

প্রস্থ ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলনায়ার মহালসন

ক্ষ তা: ক্ষজয়াবুে হক

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ২১ ফুে

প্রস্থ ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ: রক্ষহি

ক্ষ তা: আশরাি আেী

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৪৮ ফুে

প্রস্থ ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে ইসোি

ক্ষ তা: মৃ: খুইেস্নাক্ষিয়া

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ২৫ফুে

প্রস্থ ১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মহালসন

ক্ষ তা: আব্দুর রহিান

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৩ফুে

প্রস্থ ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মসানাক্ষিয়া

ক্ষ তা: আব্দুর রহিান

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩০ফুে

প্রস্থ ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া খুরক্ষশদা

স্বািী: মৃ: আক্তার

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৩ ফুে

প্রস্থ ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সসয়দ মহালসন

ক্ষ তা: িক্ষিজ

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৩ ফুে

প্রস্থ ২৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষিক ড্রাইিার

ক্ষ তা: মৃ: কক্ষবর আহিদ

সাং:ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৬ ফুে

প্রস্থ ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু বক্কর

ক্ষ তা: মৃ: কাোি ক্ষিয়া

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৭ ফুে

প্রস্থ ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সাহাব উক্ষিন

ক্ষ তা: মৃ: এজাহার ক্ষিয়া

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৫২ ফুে

প্রস্থ ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ: আক্ষজজ

ক্ষ তা: মৃ: মিাসত্মাক

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2  ক্ষেক্ষথন, মবড়া

সদঘ বয ৩০ ফুে

প্রস্থ ১৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ছক্ষববর

ক্ষ তা: মৃ: নুর আহিদ

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৪০ ফুে

প্রস্থ ১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর বশর

ক্ষ তা: ছক্ষববর আহিদ

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2  ক্ষেক্ষথন, িাঠি

সদঘ বয ৩০ ফুে

প্রস্থ ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দ কক্ষরি

ক্ষ তা: মৃ: শািসুে আেি

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ২৮ ফুে

প্রস্থ ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর উক্ষিন

ক্ষ তা: মৃ: আবুে কালশি

সাং:ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৫৪ ফুে

প্রস্থ ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কালু

ক্ষ তা: মৃ: মুজবুে হক

সাং: ঐ

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৫৩ ফুে

প্রস্থ ২৭ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাজী মিা: কালু

ক্ষ তা: মৃ: সছয়দ আহিদ

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৪৯ ফুে

প্রস্থ ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে আবছার

ক্ষ ত: মৃ: নুরম্নে কক্ষবর

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৭ ফুে

প্রস্থ ২৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শরািত ক্ষিয়া

ক্ষ তা: মৃ: খক্ষেে

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিনলসে

সদঘ বয ৩৮ ফুে

প্রস্থ ৩৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দুর রহিান

ক্ষ তা: শরিত ক্ষিয়া

সাং: ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৩০ ফুে

প্রস্থ ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শাহাব উক্ষিন

ক্ষ তা: মৃত আবু তালেব

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৩৯ ফুে

প্রস্থ ১১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মতািা মবগি

স্বািী:- মৃত আিান

সাং: ঐ

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৩৭ ফুে

প্রস্থ ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জক্ষসি উক্ষিন

ক্ষ তা: আবুে হালসি

সাং: ঐ

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৩৩ ফুে

প্রস্থ ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে মহালসন

ক্ষ তা: মৃত এনাি ক্ষিয়া

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ২৭ ফুে

প্রস্থ ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া তক্ষরকা মবগি

স্বািী: মৃত আক্ষির মহালসন

সাং: ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৩৩ ফুে

প্রস্থ ২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে আক্ষিন

ক্ষ ং মৃত মুজার আহিদ

সাং ঐ

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ২৬ ফুে

প্রস্থ ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরদুর আেি

ক্ষ ং মৃত শাহাব ক্ষিয়া

সাং ঐ

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৩৯ ফুে

প্রস্থ ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৮৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রালবয়া মবগি

স্বািী: মৃত নুরুে আেি

সাং ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ২৯ ফুে

প্রস্থ ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আরজু মিলহর

স্বািী: মৃত আবুে খালয়র

সাং ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৩৫ ফুে

প্রস্থ ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আক্ষির হািজা

ক্ষ তা: মৃত আবুে খালয়র সাং ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ২৫ফুে

প্রস্থ ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ: রক্ষহি

ক্ষ তা: মৃ: কক্ষবর আহিদ সাং ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৩২ ফুে

প্রস্থ ২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বুেবুে জান্নাত

ক্ষ তা:  মৃ: আব্দুে হাক্ষকি

সাং ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৩৯ ফুে

প্রস্থ ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ: রক্ষহি

ক্ষ : মৃ: আ: হাক্ষকি

সাং ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৩০ ফুে

প্রস্থ ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আসিাউে হুসনা

স্বা: হাক্ষিদুর রহিান

সাং ঐ

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৪৩ ফুে

প্রস্থ ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কক্ষবর আহিদ

ক্ষ : মৃ আ: হাক্ষকি

সাং ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৪১ ফুে

প্রস্থ ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইউছুি িাক্ষে

ক্ষ : মৃ: আ: ছািাদ

সাং ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৬১ ফুে

প্রস্থ ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাির আেি

ক্ষ : মৃ: আ: ছািাদ

সাং ঐ

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির  মগাদাি ,উ লর 

টিন মসে

সদঘ বয ৩১ ফুে

প্রস্থ ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে মহালসন

ক্ষ তা-মৃত হাক্ষববুর রহিান

পূব ব গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 টিনলসড/ উ লর টিন

সদঘ বয- ৩৬, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সলরায়ার মহালসন

ক্ষ তা-মৃত হাক্ষববুর রহিান

পূব ব গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয ৪৪, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলনায়র মহালসন

ক্ষ তা- মৃত হাক্ষববুর রহিান

পূব ব গজবনতেী

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাক্ষিদুর রহিান

ক্ষ তা- মৃত বক্ষদউর রহিান

পূব ব গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয র্- ৩১, প্রস্থ-৩৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সািশুে আেি

ক্ষ তা-মৃত কাোক্ষিয়া

পূব ব গজবনতেী

০.২০০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয -৩০, প্রস্থ-২৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরুে আেি

ক্ষ তা-সািস্ুঅেি

পূব ব গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ২৮, প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কক্ষরি উেস্নাহ

ক্ষ তা-মৃত সছয়দ কক্ষরি

পূব ব গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ৩৮, প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মবোে

ক্ষ তা-কক্ষরি উেস্নাহ

পূব ব গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ ব- ২৯, প্রস্থ-১৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আেি

ক্ষ তা-নুরম্নে আেি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ৩৫, প্রস্থ-৩৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কাোি

ক্ষ তা-নুরম্নে আেি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩১, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সািসু আেি

ক্ষ তা-নুরম্নে আেি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ২৮, প্রস্থ-৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া োে ক্ষিয়া

ক্ষ তা-আক্ষির মহালসন

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ৪১, প্রস্থ-৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শক্ষি আেি

ক্ষ তা-িলনার আেি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ৩১, প্রস্থ-২৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শক্ষি আেি

ক্ষ তা-খুইল্যা ক্ষিয়া

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ ব- ২৫, প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সাইফুে ইসোি

ক্ষ তা-আবু বকর ক্ষছক্ষিক

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ৩১, প্রস্থ-২৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে হাক্ষকি

ক্ষ তা-মৃত মিা: কালু

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ৪১, প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জক্ষহর আহিদ

ক্ষ তা-মৃত মিা: কালু

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ৪৫, প্রস্থ-৩৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইব্রাক্ষহি

ক্ষ তা-আিন উেস্নাহ

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইব্রাক্ষহি

ক্ষ তা-আিন উেস্নাহ

সাং- পূব ব গজবনতেী

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষগয়াস উিন

ক্ষ তা-মৃত আক্ষজজুর রহিান

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 টিলনর মবড়া/ উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয- ৪০, প্রস্থ-৪০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জক্ষসি উক্ষিন

ক্ষ তা-মৃত আক্ষজজুর রহিান

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৫০, প্রস্থ-৪১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শাহাব উক্ষিন

ক্ষ তা-মৃত আক্ষজজুর রহিান

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে ও িাটির 

মদয়াে উ লর টিন

সদঘ বয- ৪৮, প্রস্থ-৩৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে িালেক

ক্ষ তা-মৃত নক্ষজর আহিদ

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৫০,প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মহালসন

ক্ষ তা-মৃত হাক্ষববুর রহিান

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩২,প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মহাসন

ক্ষ তা-মৃত আশু ক্ষিয়া

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩১,প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শাহ জাহান

ক্ষ তা- মিা: মহালসন

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 বাঁলশর খুটি/ ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয- ২৭, প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নাক্ষছর

ক্ষ তা-মৃত গুরা ক্ষিয়া

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 বাঁলশর খুটি/ ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয- ২৫, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে আবছার

ক্ষ তা-মৃত ইউসু  আেী

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/

 উ লর টিন

সদঘ বয- র্-৪০, প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে মহালসন

ক্ষ তা-মৃত ইউসু  আেী

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 বাঁলশর খুটি/ ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয- ১৫, প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শািশুন নাহার

ক্ষ তা-মৃত নুরম্নে আক্ষজি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে ও িাটির 

মদয়াে/ উ লর টিন

সদঘ ব- ৩১, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িিতাজ আহিদ

ক্ষ তা-মৃত মিাজালহর আহিদ

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৮০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ৪৬, প্রস্থ-৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষিজ উক্ষিন

ক্ষ তা-িিতাজ আহিদ

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ ব- ২১, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মরাক্ষজনা

স্বািী-আবছার ক্ষিয়া

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 বাঁলশর খুটি/ ক্ষেক্ষথন

সদঘ ব- ২৮, প্রস্থ-১৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলনায়ার মহালসন

ক্ষ তা-মৃত নুরম্নে হুদা

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ২৬, প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরুে হুদা

ক্ষ তা-মৃত আেী আকবর

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.৪০০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ৪৭, প্রস্থ-৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িনজুর

ক্ষ তা-নুরম্নে হুদা

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ৩৫ , প্রস্থ- ২৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মহালসন

ক্ষ তা-নুরম্নে হুদা

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/

উ লর টিন

সদঘ ব- ২৫ , প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আইয়ুব হাসান

ক্ষ তা-শাহ আেি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ২৩ , প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ক্ষিরাজ

ক্ষ তা-শাহ্অেি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ৪২ , প্রস্থ- ৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: রিজান

ক্ষ তা-শাহ আেি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ ব-৩৬  , প্রস্থ-৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরুে ইসোি

ক্ষ তা-মিা: শক্ষি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩১ , প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে আক্ষিন

ক্ষ তা-অক্ষছউর রহিান

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/

উ লর টিন

সদঘ বয- ২৬, প্রস্থ-২৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাক্ষেিা খাতুন

ক্ষ তা-ইিাি মহালসন

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: িামুন

ক্ষ তা-মৃত মিা: শক্ষি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/

উ লর টিন

সদঘ বয- ৩৫, প্রস্থ-৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে হাক্ষকি

ক্ষ তা-মৃত আেী আকবর

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/

উ লর টিন

সদঘ বয-৭৫ , প্রস্থ- ৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িিতাজ মবগি

স্বািী-মৃত িাহবুবুে আি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩৫ , প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাসত্মাক আহিদ ক্ষ তা-মৃত 

আবদুে কক্ষরি সাং- পূব ব 

গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/

উ লর টিন

সদঘ বয- ৩৫, প্রস্থ- ২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জািাে মহালসন

ক্ষ তা-মৃত ছালবর আহিদ

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৪৫, প্রস্থ- ৪৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাির আেি

ক্ষ তা-বাদশাহ আেি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন সদঘ বয-২৫,প্রস্থ- ২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে গফুর

ক্ষ তা-মৃত ছালবর আহিদ

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শালহনা আকতার

স্বািী-আবদুর রক্ষহি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ২৮, প্রস্থ২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলয়শা খাতুন

স্বািী- আব্দু মিানাি

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫,প্রস্থ- ২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বাদশা আেি

ক্ষ তা-মৃত হাজী কাোক্ষিয়া

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে িালেক

ক্ষ তা-বক্ষদউর রহিান

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৫৫, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কালশি

ক্ষ তা-মৃত আবুে বালসর

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৩  প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নবী মহালসন

ক্ষ তা-মৃত আবুে মহালসন

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-  ৩১ , প্রস্থ- ২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ইউসু 

ক্ষ তা-মৃত আক্ষির মহালসন

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-  ২৭  , প্রস্থ- ২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষিদা আকতার

স্বািী-জািাে মহালসন

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-  ৩০  , প্রস্থ- ২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: তালহর

ক্ষ তা-মিা: আক্ষিন

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-   ২৫ , প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাক্ষববুর রহিান

ক্ষ তা-মৃত রহিত আেী

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-   ৩০ , প্রস্থ- ২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইউনুচ

ক্ষ তা-হাক্ষববুর রহিান

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-  ৩০  , প্রস্থ- ২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নাক্ষছর

ক্ষ তা-িিতাজ আহিদ

সাং- পূব ব গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-   ৩৯ , প্রস্থ- ৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িালতিা মবগি

স্বািী- নুর মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-  ৩০  , প্রস্থ- ২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে গফুর

ক্ষ তা- মৃত কালদর বকসু

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-  ৩০ , প্রস্থ-২৫ 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে হাক্ষকি

ক্ষ তা- মৃত ছক্ষগর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-  ৩৭, প্রস্থ- ৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষশদ আহিদ

ক্ষ তা- আবদুে হাক্ষকি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-  ১২  , প্রস্থ-১০ 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইউসুি আেী

ক্ষ তা- মৃত শক্ষিকুর রহিান

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৪৫ , প্রস্থ- ৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু ক্ষছক্ষিক

ক্ষ তা- জক্ষহরম্নে হক

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-  ৩৫, প্রস্থ-৩০ 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মহোে

ক্ষ তা-মৃত গুরা ক্ষিয়া 

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩০  , প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মুক্ষিজ

ক্ষ তা- মৃত গুরা ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩৫   , প্রস্থ- ১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মছনুয়ারা

স্বািী- আবু সছয়দ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-  ৩০  , প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ছক্ষেি

ক্ষ তা- মৃত কালশি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-  ২০  , প্রস্থ- ১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু তালহর

ক্ষ তা- মৃত িাহাবুব আেি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩০, প্রস্থ- ২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মিারলশদ

ক্ষ তা-মৃত আবদুেস্নাহ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ২৫  , প্রস্থ- ২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষগয়াস উক্ষিন

ক্ষ তা- িিতাজ আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-  ৩৫  , প্রস্থ- ২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মহাছন

ক্ষ তা- কাো ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩০ , প্রস্থ- ১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শক্ষহদুল্আেি

ক্ষ তা- মৃত িক্ষনর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩৭, প্রস্থ- ১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরদুে আেি

ক্ষ তা- মৃত িক্ষনর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫ , প্রস্থ- ২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কাোি

ক্ষ তা- মৃত িক্ষনর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩৭, প্রস্থ- ৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জািআবেি

ক্ষ তা- মৃত িক্ষনর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩২ , প্রস্থ- ১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া খালেদা আকতার

স্বািী- মিা: আেি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩৫, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে মিানাি

ক্ষ তা- মৃত কাোচান

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫ , প্রস্থ-২১ 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাসান আরা

স্বািী-মৃত শহর মুেস্নুক

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪১ , প্রস্থ- ২৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে েক্ষতি

ক্ষ তা- মৃত মিা: মহাছন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫ , প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে আেি

ক্ষ তা- মৃত কালু ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৬০ , প্রস্থ- ৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষশদা

স্বািী- জাহাঙ্গীর

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ২০, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মছনুয়ারা

স্বািী- িনজুর আেি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৮ , প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইউনুচ

ক্ষ তা- ছক্ষববর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৮ , প্রস্থ- ২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: জািাে

ক্ষ তা- রক্ষশদ আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ১৫, প্রস্থ- ১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ছক্ষববর আহিদ

ক্ষ তা- মৃত বক্ষদউর রহিান

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০ , প্রস্থ- ৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষজয়াউর রহিান

ক্ষ তা- ছক্ষববর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩৫, প্রস্থ- ৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর মবগি

স্বািী-মৃত ক্ষদে মিাহােদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩৬, প্রস্থ-৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

১৯৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুর রক্ষশদ

ক্ষ তা- মৃত ক্ষদে মিাহােদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৬ , প্রস্থ-৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিারলশদ

ক্ষ তা- মৃত আবুে মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ- ২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইিাি মহালসন

ক্ষ তা- মৃত আক্ষির মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৪৫, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদূে আক্ষজজ

ক্ষ তা- মৃত আক্ষির মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫ , প্রস্থ- ২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর নাহার

ক্ষ তা- মৃত কালুক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ২৫, প্রস্থ- ১৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সলব মিরাজ

স্বািী-ক্ষদে মিাহােদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫ , প্রস্থ- ১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দ আেি

ক্ষ তা- আবুে কালশি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫ , প্রস্থ- ৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আহিদ মহালসন

ক্ষ তা- আবূ সছয়দ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫ , প্রস্থ- ২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দ মহালসন

ক্ষ তা- আবু সছয়দ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ২০, প্রস্থ-১৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রাক্ষজয়া মবগি

স্বািী-জক্ষসি উক্ষিন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ১৫, প্রস্থ- ১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: িক্ষরদ

ক্ষ তা-মৃত জক্ষহর উক্ষিন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৫ , প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইক্ষিস

ক্ষ তা-মৃত জক্ষহর উক্ষিন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয- ১৫, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাক্ষসনা মবগি

স্বািী-আবু সািা

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৫ , প্রস্থ- ১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরুে আেি

ক্ষ তা- মৃত নুর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ- ২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: শাহ জাহান

ক্ষ তা- মৃত নুর আেি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মহাছন আহিদ

ক্ষ তা- মৃতআবদুে িালেক

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জবর মুেস্নুক

ক্ষ তা- মৃত আেী মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ইউসু 

ক্ষ তা- মৃত তালজর মুেস্নুত

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-15, প্রস্থ-20

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ইসোি

ক্ষ তা- মৃত রহিত আেী

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ- ১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সালকরা

স্বািী-মৃত নক্ষজর আ্হিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-20, প্রস্থ-25

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুর রক্ষহি

ক্ষ তা- মৃত নুরম্নল্আেি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৫, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু সতয়ব

ক্ষ তা- মৃত কাোক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-15, প্রস্থ-20

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাক্ষেিা

স্বািী-আবদুে কালদর

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মহালসন

ক্ষ তা- মৃত আ: জববর

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুর রক্ষহি

ক্ষ তা- মৃত এজাহার আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষশদ আহিদ

ক্ষ তা-মৃত আবদুে শরীি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলয়শা মবগি

স্বািী-আবদুর রহিান

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষিলনায়ারা

স্বািী-নুর আেি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: কালু

ক্ষ তা- মৃত বাঁচা ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুর রক্ষহি

ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রইজা মবগি

স্বািী-মিা: সাোি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 বাঁলশর খুে/

উ লর  ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয-১৫, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলনায়ারা

স্বািী-সতয়ব

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: শক্ষিউেস্নাহ

ক্ষ তা- মৃত সছয়দ আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৫, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: কক্ষরি

ক্ষ তা- শক্ষিউেস্নাহ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৫, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ইক্ষেয়াছ

ক্ষ তা- মৃত জক্ষহর উক্ষিন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে হালসি

ক্ষ তা- মৃত মসােতান আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া খুরক্ষশদা মবগি

ক্ষ তা- ধলুক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বাদশা ক্ষিয়া

ক্ষ তা- মসানা ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষজবনা

স্বািী-আকতার কািাে

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩২, প্রস্থ-১৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মববী আকতার

স্বািী-মৃত সসয়দুে হক

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৪, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাক্ষকর মহালসন

ক্ষ তা- মৃত সিশু আেি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িিতাজ আহিদ

ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরদ ক্ষিয়া

ক্ষ তা- মৃত নুর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২২, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মিাসত্মিা

ক্ষ তা- মৃত নুর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে আক্ষিন

ক্ষ তা- মৃত নুহ বািদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আেী গং

ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শাহানা

স্বািী- মৃত রহিত উেস্নাহ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৮, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু ক্ষছক্ষিক

ক্ষ তা- মৃত আবদু শুক্কুর

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হালজরা খাতুন

স্বািী- িনছুর আেি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মরাকসানা

ক্ষ তা-মৃত আবুে কালশি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িনজুর আেি

ক্ষ তা- মৃত মিা: মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া অক্ষে আহিদ

ক্ষ তা- মৃত নজু ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.২৫০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৪, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রুলবে ক্ষ তা-আলনায়ার

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১১০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 রম্নলবে

ক্ষ তা-আলনায়ার

সাং- িধ্যি গজবনতেী

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: জাির

ক্ষ তা- মৃত আবদুে হাক্ষিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৮, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মসােতান আহিদ

ক্ষ তা- মৃত ক্ষিয়া মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৮, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষজবনা

স্বািী- ধলু মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে বশর

ক্ষ তা- মৃত ম োন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাক্ষবব উেস্নাহ

ক্ষ তা- জাির আেি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মগােজার খাতুন

স্বািী-মৃত আবদুে েক্ষতি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৮, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে হাক্ষকি

ক্ষ তা- মৃত আবদুে েক্ষতি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জয়নাে

ক্ষ তা- আেী মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৪, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কািাে

ক্ষ তা- আেী মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইসোি

ক্ষ তা- মিা: শুক্কুর

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে হক

ক্ষ তা- মৃত আলনায়ার মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.৩০০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৬, প্রস্থ-৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দ নুর

ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৬, প্রস্থ-

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মহোে উক্ষিন

ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 মহোে উক্ষিন

ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মবোে

ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৫, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কাোি

ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নক্ষজর আহিদ

ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৮, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সালকর

ক্ষ তা- গুরা ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আেিাস খাতুন

স্বািী-মৃত িনজুর আেি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৫, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সতয়বা খাতুন

স্বািী-নুরম্ন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ছক্ষেি

ক্ষ তা- মৃত আবদু শুকুর

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সালে আহিদ

ক্ষ তা- মৃত জক্ষেে আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাোে আহিদ

ক্ষ তা- মৃত জক্ষেল্আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জক্ষকর আহিদ

ক্ষ তা- মৃত আেী মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৯, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বক্ষদউে আেি

ক্ষ তা-মৃত িক্ষনর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয৪০, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদু রক্ষহি

ক্ষ তা- গুরা ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া উো ক্ষিয়া

ক্ষ তা- গুরা ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইিদাদ ক্ষিয়া

ক্ষ তা- গুরা ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ইউয়ুব

ক্ষ তা- মৃত রওসন আেী

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫, প্রস্থ-২৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ছক্ষেি

ক্ষ তা- মৃত নুরম্নজ্জিা

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাির আেি

ক্ষ তা- মৃত মোকািান হাক্ষকি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৪, প্রস্থ-৩৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর জাহান

স্বািী-মিাক্তার আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সরওয়ার

ক্ষ তা- মৃত বক্ষদ সও

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া অক্ষছউর রহিান

ক্ষ তা- শক্ষিউেস্নাহ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪২, প্রস্থ-১৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া তফুরা মবগি

স্বািী-মৃত আবু শরীি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 টিনলসড/ উ লর টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শাহক্ষরয়ার কক্ষবর

ক্ষ তা- শাহ আেি

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর আহিদ

ক্ষ তা- মৃত আেী আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.২৫০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে বশর

ক্ষ তা- নুর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 টিনলসড/ উ লর টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সােিা মবগি

ক্ষ তা- মৃত মিাসত্মাকআহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৬, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মসক্ষেি

ক্ষ তা- শক্ষিউেস্নাহ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সালবকুন নাহাি

স্বািী-িনজুর

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রিজান

ক্ষ তা- মৃত মিা: মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 রিজান

ক্ষ তা- মৃত মিা: মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষজয়াবুে

ক্ষ তা- আক্ষির মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 টিনলসড/ উ লর টিন

সদঘ বয-২৮, প্রস্থ-১৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আনার আেী

ক্ষ তা- আ: জববার

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 টিলনর মবড়া/ উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: িাহাদুে কক্ষরি

ক্ষ তা- মৃত নুর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শক্ষহদুে ইসোি

ক্ষ তা- মৃত নুর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৮, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আক্ষির মহালসন

ক্ষ তা- মৃত আেী মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২০৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মবোে

ক্ষ তা- মৃত ক্ষছক্ষিক

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আকতার মহালসন

ক্ষ তা- মৃত আবু শরীি

সাং- িধ্যি গজবনতেী  

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৮, প্রস্থ-১৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দ মহালসন

ক্ষ তা- মৃত আবু শরীি

সাং- িধ্যি গজবনতেী িাটির 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৩, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নাক্ষছর উক্ষিন

ক্ষ তা- মৃত আবু শরীি

সাং- িধ্যি গজবনতেী  

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৬, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কক্ষবর মহালসন

ক্ষ তা- মৃত আবু শরীি

সাং- িধ্যি গজবনতেী িাটির 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৩, প্রস্থ-২৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সালবর ক্ষিয়া

ক্ষ তা- মৃত মিাজালহর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িাও: শওকত

ক্ষ তা- মৃত মিাজালহর আহিদ

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৬, প্রস্থ-৩৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মরজাউে কক্ষরি

ক্ষ তা- মৃত আবু শািা

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৪, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া এসএি আবুে মহালসন

ক্ষ তা- মৃত নাক্ষছর আেী

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 ইলের মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০, প্রস্থ-৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কাোি

ক্ষ তা- সসয়দ মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আক্ষজজ

ক্ষ তা-  সসয়দ মহালসন

সাং- িধ্যি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই ১০০১

২১০৯

৪ ২০০২ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কক্ষরি উেস্নাহ

ক্ষ তা- নুর কক্ষবর

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয-৩১, প্রস্থ-২৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নাক্ষজর মহালসন

ক্ষ তা-  মৃত মিাতালেব

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী  

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 মদয়াে/ উ লর  ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয-৩৮, প্রস্থ-৩৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরুে আক্ষিন

ক্ষ তা-  আবুে মহালসন

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৬, প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রুলবে

ক্ষ তা-মৃত শক্ষি আেি

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী িাটির

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৬, প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  ারিীন

স্বািী-আবদুে হাক্ষকি

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৪, প্রস্থ-১৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ইক্ষেয়াছ

ক্ষ তা- মৃত আবুে মহালসন

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৪, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুদে আক্ষজজ

ক্ষ তা- মৃত আবদূে কক্ষরি

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৬, প্রস্থ-১৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে িলয়জ

ক্ষ তা-মৃতআবদুে আক্ষজজ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী  

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নুর

ক্ষ তা- মৃত িখরম্নে আহিদ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩২, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মছনুয়ারা

স্বািী-শক্ষি আেি

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইউনুচ

ক্ষ তা-নুরম্নেিা

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ছক্ষেি

ক্ষ তা-নুরম্নে ইসোি

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৩, প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে ইসোি

ক্ষ তা- মৃত আক্ষজজুর রহিান

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 ইলের মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মখারক্ষশদা

স্বািী-নুরম্নে হক

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 টিন মদয়াে/ উ লর টিন

সদঘ বয-১৪, প্রস্থ-১১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নজরুে

ক্ষ তা- নুরম্নে ইসোি

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 টিন মদয়াে/ উ লর টিন

সদঘ বয-, প্রস্থ-

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ছাহারা খাতুন

স্বািী-িনজুর আেি

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৬, প্রস্থ-১৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িনুজর আেি

ক্ষ তা-মৃত আ: ছািাদ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  ক্ষেক্ষথন মবড়া/ উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয-২৭, প্রস্থ-১৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কািাে উক্ষিন

ক্ষ তা-মৃত মিা: মহালসন

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া খালেদা

স্বািী-মৃত ক্ষদে মিাহােদ 

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে মুক্ষজদ

ক্ষ তা-মৃত সছয়দ উেস্নাহ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  ক্ষেক্ষথন মবড়া/ উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয-১৯, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাির আেি

ক্ষ তা-ইউনুচ ক্ষিক্ষস্ত্র 

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-, প্রস্থ-

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: সালকর

ক্ষ তা-মৃত আবুে মহালসন

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 টিন মদয়াে/ উ লর টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মসালেিান

ক্ষ তা-  মিা: সালকর

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-১২, প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দ নুর

ক্ষ তা-মৃত ইসিাইে

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  ক্ষেক্ষথন মবড়া/ উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয-৩৫, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নাক্ষছর উক্ষিন

ক্ষ তা- মৃত আেী মহালসন

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী  

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৭, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িালতিা মবগি

স্বািী-মিা: কালু

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী  

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 মদয়াে/ উ লর টিন

সদঘ বয-২১, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জক্ষসি উক্ষিন

ক্ষ তা-মৃত মিা: মহালসন

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 মদয়াে/ উ লর টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মখারক্ষশদা

স্বািী-মৃত আবদুে মিানাি

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫, প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরদুে আেি

ক্ষ তা-মৃত হাসান আেী

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মবোে উক্ষিন

ক্ষ তা-আবু তালহর

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২২, প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষনজাি উক্ষিন

ক্ষ তা-আবু তালহর 

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৯, প্রস্থ-১৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু তালহর 

ক্ষ তা-মৃত আবুে কালশি

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৬, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরে কক্ষবর

ক্ষ তা-মৃত আ: মছাবহান

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী  

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িনজুর

ক্ষ তা-নুরম্নে কক্ষবর

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মসক্ষেি

ক্ষ তা-মৃত আিরম্নজ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১০০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  ক্ষেক্ষথন মদয়াে/ উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয-৩২, প্রস্থ-১৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িালেক

ক্ষ তা-মৃত মসােতান

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১০০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মদয়াে/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩১, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সসয়দা 

ক্ষ তা-আ শুক্কুর

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১০০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  ক্ষেক্ষথন মদয়াে/ উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয-২০ , প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জক্ষরনা মবগি

ক্ষ তা-মৃ-গক্ষন

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 টিন মবড়া/ উ লর টিন

সদঘ ব-৪৭ , প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে আবছার

ক্ষ তা- মৃ বী:মুক্ষক্তল াদ্ধা বজে 

ক্ষিয়া সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১১০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ২০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বী:মুক্ষক্তল াদ্ধা বজে ক্ষিয়া 

ক্ষ তা- মৃত আেী আহিদ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.২৫০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 মদওয়াে/ উ লর টিন

সদঘ ব- ৩৫, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নাক্ষছর উক্ষিন

ক্ষ তা- মৃত আব্দু শুক্কুর

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 মগাদাি/ উ লর টিন

সদঘ ব- ২৩, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আিান উেস্নাহ

ক্ষ তা-মৃ নূর মিাহােদ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 টিনলবড়া/ উ লর টিন

সদঘ ব- ১৭, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষহিা খাতুন

স্বািী-মৃ নূর মিাহােদ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ২৫, প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িজে আহিদ

ক্ষ তা-মৃ কাো িক্ষয়া

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ ব- ২৮, প্রস্থ-১৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রালশদা মবগি

স্বািী-মৃ আবদু সাোি

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ ব- ২৭, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নূরূে আক্ষজি

ক্ষ তা-মৃ নবী মহালসন

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির ক্ষবক্ষডং/উ লর 

টিন

সদঘ বয- ৩৫,প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরূে আক্ষিন

ক্ষ তা-মৃ নবী মহালসন

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 মগাদাি/উ লর  ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয- ৩৪,প্রস্থ-২৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িিতাজ

ক্ষ তা-ক্ষসরাজুে

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয- ২৪,প্রস্থ-৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষসরাজুে

ক্ষ তা- মৃ- আবু শিা

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয- ২৮,প্রস্থ-২৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া এেমুন নাহার

স্বািী/মৃ-আ: আক্ষজজ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৩ ,প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মসানা ক্ষিয়া 

ক্ষ -মৃ-হাক্ষববুর রহিান

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৪ ,প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সক্ষি মুেস্নক

ক্ষ তা- মৃ আেী মহালসন

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী িাটির

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৯,প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষশদা মবগি

স্বািী-মৃ- ছালেহ আহোদ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৩,প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আক্ষরিা খাতুন

স্বািী-মৃ-হালিজ আহোদ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৬,প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শািসুন্নাহার

স্বািী-আব্দুস ছাোি

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫,প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মবদা ক্ষিয়া

ক্ষ তা-মৃ-মগাোি মসাবহান

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৫০,প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ: িতেব

ক্ষ তা-মৃ-আ: রক্ষশদ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৮,প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু ক্ষছক্ষিক

ক্ষ তা-মৃ-িিতাজ

সাং-  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩১,প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ: মিানাদ

ক্ষ তা-মৃ-সুেতান আহিাদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৮,প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িখরম্নে ইসোি

ক্ষ তা-মৃ-নুর মিাহােদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০,প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বাদশা ক্ষিয়া

ক্ষ তা-মৃ-গুরা ক্ষিয়া

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২১,প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মেদু ক্ষিয়া

ক্ষ তা-মৃ-আ: হাক্ষকি

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০,প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িালতিা 

স্বািী/ মৃ-আ: কালদর

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৫৫,প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ: জাববার 

ক্ষ তা-মৃ-আেী ক্ষিয়া

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৫৫,প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে হুদা

ক্ষ তা-মৃ-িজে আহাোদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০,প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কাোি

ক্ষ তা-মৃ-জয়নাে আলবদীন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  টিলনর মবড়া/উ লর টিন

সদঘ বয-৩৪,প্রস্থ-৩৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বক্ষশর আেি

ক্ষ তা-আবু সসয়দ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫,প্রস্থ-১৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আরিান

ক্ষ তা-মিা: নাক্ষছর

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 টিলনর মবড়া/উ লর টিন

সদঘ বয-৩১,প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ: মিানাদ

ক্ষ তা-মৃ-মিাজাহার

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৮,প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা:রক্ষিক

ক্ষ তা-আ:মিানাি

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৩,প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলনায়ারা

স্বািী/মৃ-মসকান্দর

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫,প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাসত্মিা মবগি

স্বািী/-মৃ-সাহাব উক্ষিন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 টিলনর মবড়া/উ লর টিন

সদঘ বয-২৪,প্রস্থ-১৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ছালয়রা খাতুন

স্বািী/মৃ-সুেতান আহােদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  ক্ষেক্ষথলনর মবড়া/উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয-২৭,প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নাক্ষছর

ক্ষ তা-আ মিানাদ

সাং-ঐ

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩২,প্রস্থ-১১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া দক্ষেলুর রহিান

ক্ষ তা-মৃ- বক্ষদউর রহিান

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

 ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয-২৪,প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রাক্ষজয়া

স্বািী- ইয়াকুব

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০,প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে হুদা

ক্ষ তা-মৃ-আ: শুককুর

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 ক্ষবক্ষডং/উ লর টিন

সদঘ বয-৩১,প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শক্ষি আেি

ক্ষ তা-মৃ-মিা: কালু

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫,প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্ন ইসোি

ক্ষ তা-মৃ-আেী মহালসন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 টিলনর মবড়া’/উ লর টিন

সদঘ বয-২৭,প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মুক্তার আহােদ

ক্ষ তা-মৃ-সুেতান আহােদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০,প্রস্থ-৩৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মজাবায়দা

স্বািী/মৃ-আ: হাক্ষকি(মদাকান)

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৫,প্রস্থ-৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কািাে উক্ষিন

ক্ষ তা-মৃত ইউনুচ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  ক্ষেক্ষথন মবড়া/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২২,প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মসক্ষেনা আকতার

স্বািী-নজরম্নে ইসোি

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  ইলের মদয়াে/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৭,প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষদে মিাহােদ

ক্ষ তা-মৃত আকতার কািাে

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০,প্রস্থ-১৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দ আকবর

ক্ষ তা-মৃত আেী আহিদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৮,প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে গক্ষণ

ক্ষ তা-মৃত আবুে কাোি

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-,প্রস্থ-

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আক্ষজিা খাতুন

স্বািী-মৃত আেী মহালসন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০,প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষগয়াস উক্ষিন

ক্ষ তা-মৃত আেী মহালসন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০,প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িনছুর

ক্ষ তা-মৃত আেী মহালসন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১১০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  ক্ষেক্ষথন মবড়/উ লর 

ক্ষ ক্ষেক্ষথন

সদঘ বয-১৮,প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর জাহান

স্বািী-মৃত সছয়দ আেি

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-,প্রস্থ-

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২১৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িাক্ষবয়া খাতুন

স্বািী-মৃত দুদু ক্ষিয়া

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 ইলের মদয়াে/উ লর টিন

সদঘ বয-৪৬,প্রস্থ-৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলনায়ার

স্বািী-মৃত নুরম্নে ইসোি

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৫৭,প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে ইসোি

ক্ষ তা-গুরা ক্ষিয়া

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৭,প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে খালেক

ক্ষ তা-মৃত মগাোি কালদর

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৭,প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে বশর

ক্ষ তা-আবদুে মিানাি

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 ক্ষবক্ষডং/উ লর টিন

সদঘ বয-৩৪,প্রস্থ-২৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদু সাোি

ক্ষ তা-মৃত নুর আেি

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৫,প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  ারিীন আকতার

স্বািী-মবোে উক্ষিন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  টিলনর মবড়া/উ লর টিন

সদঘ বয-৩১,প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া খুশনািা মবগি

স্বািী-মৃত বক্ষশর আহিদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০,প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িালতিা মবগি

স্বািী-শাহাব উক্ষিন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৪,প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মসানাক্ষিয়া

ক্ষ তা-হাক্ষববুর রহিান

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৮,প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মবারহান

ক্ষ তা-মৃত আবু শািা

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  ইলের মদয়াে/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৯,প্রস্থ-২৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে িান্নান

ক্ষ তা-মৃত আবু শাি

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 টিলনর মবড়া/উ লর টিন

সদঘ বয-৩৪,প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ছালয়রা খাতুন

স্বািী-মৃত আবু শািা

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৯,প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মসানাক্ষিয়া

ক্ষ তা-মৃত গুে মহালছন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩২,প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িালজদা খাতুন

ক্ষ তা-মৃত িজে আহিদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৭,প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর আেি

ক্ষ তা-মৃত িজে আহিদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-,প্রস্থ-

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে হক

ক্ষ তা-মৃত িজে আহিদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৫৫,প্রস্থ-২৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কক্ষবর আহিদ

ক্ষ তা-মৃত কালূ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০,প্রস্থ-৩৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাির আেি

ক্ষ তা-মৃত জবর মুেস্নুি

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০,প্রস্থ-৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কাোি

ক্ষ তা-মৃত আেী আহিদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৮,প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জুহুর খাতুন

স্বািী-আক্ষির মহালসন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৫০,প্রস্থ-৪৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কাোি

ক্ষ তা-মৃত আহিদ মহালসন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 ইলের মদয়াে/উ লর টিন

সদঘ বয-৫০,প্রস্থ-৪০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাজী আবদুে জববার

ক্ষ তা-মৃত আক্ষির হািজা

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০,প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জববার

ক্ষ তা-মৃত আক্ষির হািজা

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৬০,প্রস্থ-২৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িাশক্ষি

ক্ষ তা-মৃত মিা: আক্ষিন ক্ষিয়া

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪০,প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মতৌক্ষহদুে ইসোি

ক্ষ তা-মৃত নুরম্নে আেি

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৩,প্রস্থ-২৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাক্ষকর আহিদ

ক্ষ তা-মৃত আক্ষির হািজা

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৭,প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আক্ষির মহালসন

ক্ষ তা-জাক্ষকর আহিদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৮,প্রস্থ-২৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ডা: িীর আহিদ

ক্ষ তা-মৃত আেীি উক্ষিন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 ক্ষবক্ষডং/উ লর ছাদ

সদঘ বয-৩৫,প্রস্থ-৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষিনহাজ উক্ষিন

ক্ষ তা-মৃত আক্ষেি উক্ষিন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৩,প্রস্থ-১৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিজবাহ উক্ষিন

ক্ষ তা-মৃত আক্ষেি উক্ষিন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৫৫,প্রস্থ-৪৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কক্ষরি উেস্নাহ

ক্ষ তা-মৃত আক্ষেি উক্ষিন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৩,প্রস্থ-১৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নাক্ষছর উক্ষিন

ক্ষ তা-কক্ষেি উেস্নাহ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩১,প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুস সাোি

ক্ষ তা-মৃত আেী মহালসন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.২০০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫,প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে ইসোি

ক্ষ তা-মৃত আেী মহালসন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 ইলের মদয়াে/উ লর টিন

সদঘ বয-৪৭,প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে আেি

ক্ষ তা-মৃত মিাক্তার আহিদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৭,প্রস্থ-৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জক্ষসি উক্ষিন

ক্ষ তা-মৃত মিাক্তার আহিদ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৯,প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নাক্ষছিা মবগি

স্বািী-মৃত নুরম্নে কক্ষবর

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৯,প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে কক্ষবর

ক্ষ তা-মৃত িক্ষজবুে হক

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৬,প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া খালেদ মিালশ বদ

ক্ষ তা-মৃত আব্দুে গক্ষণ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৪,প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আেিগীর

ক্ষ তা-মৃত আব্দুে গক্ষণ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৬,প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদুে খালেক

ক্ষ তা-মৃত আব্দূে গক্ষণ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৬,প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া খালেদ জালহদ

ক্ষ তা-মৃত আবদুে গক্ষণ

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৬,প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দ আেি

ক্ষ তা-মৃত শক্ষিউে

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০,প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাক্ষেিা

স্বািী-রক্ষহি উক্ষিন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫,প্রস্থ-১৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ওসিান গক্ষণ

ক্ষ তা-মৃত মিা: ইয়াক্ষছন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 ইলের মদয়াে/উ লর টিন

সদঘ বয-৩৫,প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মসােতান আহিদ

ক্ষ তা-আবদুর রহিান

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2  ইলের মদয়াে/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৯,প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবদু শুকুর

ক্ষ তা-মৃত আক্ষির মহালসন

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৩,প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বক্ষশর আহিদ

ক্ষ তা-মৃত নজু ক্ষিয়া

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫,প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলনায়ার আেী

ক্ষ তা-মৃত মহালসন আেী

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-২১,প্রস্থ-১৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মহোে উক্ষিন

ক্ষ তা-আলনায়ার আেী

সাং  ক্ষিি গজবনতেী

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৯,প্রস্থ-১৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলনায়ার মহালসন

ক্ষ তা-আবদুে হাই

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০,প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: জুনাইদ

ক্ষ তা-মৃত শািশুে আেি

সাং  ক্ষিি গজবনতেী 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 265

2108

৪ ৩২৫ 2 িাটির মগাদাি/উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৩,প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সারা খাতুন, স্বািী : মৃত: 

ইব্রাহীি,, সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ 

খুোখােী, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৭ ফুে

প্রস্থ: ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা: মৃত: 

িক্ষকর আহিদ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৮ ফুে

প্রস্থ: ৩৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মহালসন, ক্ষ তা: মৃত: 

জািাে মহালসন

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৬৫ ফুে

প্রস্থ: ৩১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইসিত আরা, ক্ষ তা: মিা: আব্দু 

ছক্ষব,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৮ ফুে

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আিছাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত: 

কালু,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৮ ফুে

প্রস্থ: ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কালশি, ক্ষ তা: মৃত: মিা: 

রিজান আেী,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৫ ফুে

প্রস্থ: ৩৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সালবর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: 

নুরম্নে আেি,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয:৪৬ ফুে 

প্রস্থ:২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাক্ষসনা মবগি, ক্ষ তা: মৃত: 

খক্ষেলুর রহিান

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৮ ফুে

প্রস্থ: ১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আব্দু রহীি,, ক্ষ তা: মৃত: 

িজর আহিদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৫০ ফুে

প্রস্থ: ৩৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: বুেবুক্ষে আক্তার, ক্ষ তা: 

মিা: িনতাজ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয:৩০ ফুে 

প্রস্থ:১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: িনতাজ, ক্ষ তা: মৃত: 

আিীর হািজা

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরয়ি খাতুন, স্বািী:মৃত: আেী 

মহালসন,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি 

(সদঘ বয ৩২ ফুে,

প্রস্থ ২১ ফুে, 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাসত্মাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত: 

আক্ষির হািজা

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০১০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ৩১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাজািবির, ক্ষ তা: মৃত: মৃত: 

মুখলেছর,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: জক্ষহদ মহালসন, ক্ষ তা: মৃত: 

ছলেিান,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2   াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৪ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ছালে আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: 

সসয়দ কক্ষরি,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০১০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৯ ফুে

প্রস্থ: ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: শুক্কুর, ক্ষ তা: মৃত: নুর 

আেি

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৬ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে মহালসন, ক্ষ তা: মৃত: 

মসােতান আহিদ, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: নুতির রহিান, ক্ষ তা: 

আবুে মহালসন,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৪ ফুে

প্রস্থ: ১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: 

আক্ষির হািজা,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৪ ফুে

প্রস্থ: ১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: িনজুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মিা: 

আবুে কালশি, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৫ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: ওির হািজা, ক্ষ তা: মৃত: 

বক্ষদউর রহিান, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা: মিা: ওির 

হািজা,,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয:১৫ ফুে 

প্রস্থ:১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: 

আেী আহিদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩১ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: 

আেী আহিদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: খাইরম্নে মহালসন, ক্ষ তা: 

মৃত:আব্দুে গফুর, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয:৩৫ ফুে 

প্রস্থ: ৩৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: রিজান আেী, ক্ষ তা: মৃত: 

মকারিান আেী, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩১ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: নুর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: 

নছরত আেী,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।  

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি 

(সদঘ বয ৩১ ফুে,

প্রস্থ ২২ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আেী আজগর, ক্ষ তা: নুর 

আহেদ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০১০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আতাবুে, ক্ষ তা: মিা: 

হালশি আেী,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয:২৫ ফুে

প্রস্থ: ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: শাহ আেি, ক্ষ তা: কক্ষবর 

আহিদ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ২৯  ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নক্ষব মহালসন ক্ষ তা: মিা: 

িক্ষতউর রহিান,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০১০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষিয়া মহালসন, ক্ষ তা: মৃত: 

মগাোি রহিান সাং:নেবক্ষনয়া, 

ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৯ ফুে

প্রস্থ: ২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বাদশাহ ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত:

 মগাোি রহিান, সাং: ঐ, 

ম াোঃখুোখােী, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  আেী মহালসন, ক্ষ তা: মৃত: 

মগাোি রহিান,সাং: ঐ,

 ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সক্ষিউেস্নাহ ক্ষ তা: মিা: 

িক্ষতউর রহিান,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৪ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: আক্ষজজ, ক্ষ তা: মিা: 

আবুে 

কালশি, সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 বাঁলশর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৮ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত: 

শহর মুেস্নক,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৮ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা: মৃত: মুনু ক্ষিয়া

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।  

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 মসক্ষি  াকা ঘর১টি

সদঘ বয:৩৫ ফুে 

প্রস্থ: ৩৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাহােদ, ক্ষ তা: মৃত: মুনু ক্ষিয়া 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৫ ফুে

প্রস্থ: ২৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: শাহাব উিীন, ক্ষ তা: 

মিাহােদ, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৪ ফুে

প্রস্থ: ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: নুরম্নে আক্ষিন, ক্ষ তা: 

মৃত:ইিীস,

 সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয:২৭ ফুে 

প্রস্থ: ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরয়ি খাতুন, ক্ষ তা: মৃত: 

ইিীস, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৪ ফুে

প্রস্থ: ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাছা ক্ষবথী মবগি, ক্ষ তা: মৃত: 

ইিীস,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।  

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি 

(সদঘ বয ২৬ ফুে,

প্রস্থ ২১ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: জক্ষসি, ক্ষ তা: মৃত: জাির 

আহিদ

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০১০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ক্ষসক্ষিক, ক্ষ তা: মৃত:

 মিাকবুে আহিদ,সাং: ঐ,

 ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2   ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি

সদঘ বয:১৫ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: কািাে মহালসন, ক্ষ তা: 

মৃত: এজাহার ক্ষিয়া, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৬ ফুে

প্রস্থ: ১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২২৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: নক্ষব মহালসন, ক্ষ তা: মৃত: 

এজালহর ক্ষিয়া,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০১০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2   ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি

সদঘ বয: ২১ ফুে

প্রস্থ: ১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিাছা হাসনা আরা, ক্ষ তা: 

মৃত: এজাহার ক্ষিয়া, 

সাং:নেবক্ষনয়া,

 ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মহাসলন আরা, স্বািী মৃত:

 নুরম্নে কক্ষবর, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৩ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাছা: োয়ো মবগি, স্বািী: 

মৃত: নুরম্নে কক্ষবর, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আক্তার মহালসন, ক্ষ তা: আব্দু 

সাোি,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৮ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: হালসন আহিদ, ক্ষ তা: 

আব্দু সাোি, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১৭ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  োয়ো মবগি, স্বািী, মৃত:

 আবুে মহালসন, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫  ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে আবছার, ক্ষ তা: মৃত: 

এনতাস,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।  

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয:২৪ ফুে 

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাহােদ রহীি উেস্নাহ, ক্ষ তা: 

মৃত: জাির আহিদ, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা: মৃত: 

আিানুে হক , সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৫০ ফুে

প্রস্থ: ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: সািসুে আেি, ক্ষ তা: 

মৃত:

মিাকবুে আহিদ, সাং: ঐ, 

ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয:২৫ ফুে 

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে মহালসন, ক্ষ তা: মিা: 

ক্ষসক্ষিক আহিদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাছা খক্ষতজা মবগি, ক্ষ তা: 

মৃত: আেী ক্ষিয়া, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি 

(সদঘ বয ২০ ফুে,

প্রস্থ ১২ ফুে, 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষগয়াস ইিীন, ক্ষ তা: মৃত: আেী 

ক্ষিয়া,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০১০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৫ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মখ ালয়দ উেস্নাহ, ক্ষ তা: 

মৃত: মিাহােদ মহালসন,সাং: ঐ,

 ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয:২০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আেি, ক্ষ তা: মৃত: জত্তর 

মুেস্নুক, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: হাসান, ক্ষ তা: মৃত: 

আহেদ মহালসন,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০১০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: িাহাব উিীন, ক্ষ তা: মৃত: 

কক্ষবর ,সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৫০ ফুে

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আেী আকবর, ক্ষ তা: মৃত: 

আছদ জািান, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিাছা হাসনা আরা, ক্ষ তা: মৃত: 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: নুরম্নে আক্ষিন, ক্ষ তা: 

মিা: 

নুর আহিদ,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ৩৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নুরম্নে আবছার, ক্ষ তা: 

মিা: নুর আহিদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৮ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  নুরম্নে আেি, ক্ষ তা: মিা: 

ইউসুি জাোে, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৪ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: এনামুে হক, ক্ষ তা: মিা: 

ইউছুি জাোে, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।  

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৪ ফুে 

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাছা: িালতিা মবগি, স্বািী: 

চান ক্ষিয়া সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪১ ফুে

প্রস্থ: ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আেি, ক্ষ তা: মৃত: োে 

মিাহােদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা: 

মৃত:আিীর উেস্নাহ, সাং: ঐ, 

ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে 

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দু হাক্ষেি, ক্ষ তা: মৃত: 

আিীর উেস্নাহ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: িারলিজ, ক্ষ তা: মৃত: 

আব্দুে হাক্ষকি,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি 

(সদঘ বয ৪০ ফুে,

প্রস্থ ৩৫ ফুে, 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মিাসত্মাক আহিদ, ক্ষ তা: 

মৃত: আব্দুে হাক্ষকি,সাং: ঐ, 

ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০১০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৬ ফুে

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মিাজালেে, ক্ষ তা: মৃত: 

আব্দুে হাক্ষকি,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: অেী আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: রিজান আেী, ক্ষ তা: মৃত: 

মিাজালহর আহিদ,সাং: ঐ, 

ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০১০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা: 

মৃত: হাজী সক্ষহদুে হক, 

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৮ ফুে

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: আব্দুেস্নাহ, ক্ষ তা: মৃত: 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২৬ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: িখরম্নে ইসোি, ক্ষ তা: 

মৃত: নুরম্নে আক্ষজি, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৪ ফুে

প্রস্থ: ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: এিরম্নে, ক্ষ তা: মৃত: 

নুরম্নে আক্ষজি,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মিলহদী, ক্ষ তা: মৃত: 

নুরম্নে আক্ষজি, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: আক্ষতক, ক্ষ তা: মৃত: 

নুরম্নে আক্ষজি, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ২৭ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ইিীস, ক্ষ তা: মৃত: নুর 

আহিদ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির  ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে 

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত: 

কক্ষবর, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা: 

মৃত: ছির আহিদ, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৫০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: নুরম্নে ইসোি, ক্ষ তা: 

মৃত: ছির আহিদ, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয ৩৪ ফুে 

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা: মৃত: 

তালজর মুেস্নুক, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৩ ফুে

প্রস্থ: ৩৭ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নুরম্নে কক্ষবর, ক্ষ তা: মৃত: 

ছালবর আহিদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি 

(সদঘ বয ২৮ ফুে,

প্রস্থ ২৮ ফুে, 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত: 

ছালবর আহেদ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০১০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩১ ফুে

প্রস্থ: ১৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নুরম্নে আক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত: 

ছালবর  আহিদ,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ১৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাছা: িক্ষরয়ি, ক্ষ তা: মৃত: 

ক্ষসকদার, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৬ ফুে

প্রস্থ: ১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিাছা: ছক্ষেিা, ক্ষ তা: মৃত: 

সুেতান আহিদ, ক্ষিয়া,সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০১০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৬০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: শহর বানু, ক্ষ তা: মৃত: 

ইিীস

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  ক্ষেক্ষথন ১টি

সদঘ বয: ১২ ফুে

প্রস্থ: ৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: হাজী সাোেদ উেস্নাহ, 

ক্ষ তা:

 মৃত: আব্দু রক্ষশদ, সাং: ঐ, 

ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৫ ফুে

প্রস্থ: ৪০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: সছয়দ উেস্নাহ, ক্ষ তা: 

হাজী: সাোেদ উেস্নাহ, সাং: 

ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিাছা: মিালনা আরা মবগি, 

ক্ষ তা: হাজী: সাোিদ উেস্নাহ, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  ক্ষদেদার মবগি, ক্ষ তা: হাজী: 

সাোিদ উেস্নাহ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৬ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মুনছুর, ক্ষ তা: মৃত: আেি,

 সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: কালশি, ক্ষ তা: মৃত: নক্ষজর 

আহিদ

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।  

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে 

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইয়াছক্ষিন মবগি, ক্ষ তা: মৃত: 

আব্দুে আক্ষজজ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2   ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৫ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: 

নক্ষজর আহিদ,

 সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা: 

মৃত: নক্ষজর আহিদ, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪২ ফুে 

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: কালু, ক্ষ তা: মৃত: নক্ষজর 

আহিদ, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয:১২ ফুে

প্রস্থ: ৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: বজে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত: 

নুরম্নে ইসোি, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।  

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি 

(সদঘ বয ৪৫ ফুে,

প্রস্থ ২০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা: মৃত: 

মিা: কালু

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৬০ ফুে

প্রস্থ: ৪০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: জক্ষহর আেি, ক্ষ তা: মৃত: 

আব্দু রক্ষশদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ছক্ষেি উেস্নাহ, ক্ষ তা: মৃত: 

আহেদ ছক্ষব, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা: মৃত: 

আহিদ ছক্ষব

,সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আিান উেস্নাহ, ক্ষ তা: 

মৃত: আহিদ ছক্ষব,

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: রিজান িায়া, ক্ষ তা: মৃত: 

আহিদ ছক্ষব,  সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: মবোে উিীন ক্ষিয়া, 

ক্ষ তা: মৃত: আহিদ ছক্ষব, সাং: 

ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: মবোে ক্ষ তা: মৃত: বক্ষদ 

আেি,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: জাোে, ক্ষ তা: মৃত: বক্ষদ 

আেি, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 বাঁলশর ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৪ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা: মৃত: 

বক্ষদ আেি, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৫ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া েনাতার মবগি, স্বািী: মৃত: 

আিীর হািজা,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৮ ফুে 

প্রস্থ: ১৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: রক্ষশদুেস্নাহ ক্ষ তা: মৃত: 

মৃত: ছক্ষেি উেস্নাহ, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৫ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জয়নাে আলবদীন ক্ষিক্ষস্ত্র, ক্ষ তা: 

মৃত: আব্দুে গফুর সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: মসালহে উিীন, ক্ষ তা: 

মৃত:

জক্ষহর মহালসন, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৫ ফুে 

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মহোে, ক্ষ তা: সাইদুে 

ক্ষিয়া, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৫ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আব্দু সাোি, ক্ষ তা: মৃত: 

ক্ষিরলহাসন,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি 

(সদঘ বয ১২ ফুে,

প্রস্থ ১০ ফুে, 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আব্দুে কালদর, ক্ষ তা: 

কক্ষবর আহিদ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরয়ি, ক্ষ তা: নুরম্নে আেি, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু সসয়দ, ক্ষ তা: আবুে 

খালয়র,

 সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৫ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  জয়নাে উিীন, ক্ষ তা: আকবর 

আহিদ ,সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আেী আকবর, ক্ষ তা: মৃত: 

মগাোি রহিান

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নুরম্নে আেি, ক্ষ তা: মৃত: 

বদে আহিদ , সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৬৫ ফুে

প্রস্থ: ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মদলোয়ারা মবগি, ক্ষ তা: মৃত: 

ক্ষসরাজুে,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ১৭ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িনতাজ আহিদ,ক্ষ তা: মৃত: 

সছয়দ আকবর,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৪ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  নুরম্নে হুদা, ক্ষ তা: মিা: মৃত: 

সছয়দ আকবর,

 সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৮ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  নুরম্নে হক, ক্ষ তা: মৃত: সসয়দ 

আকবর, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৮ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে আেি, ক্ষ তা: মৃত: 

জবর মুেস্নুক,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।  

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৭ ফুে 

প্রস্থ: ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নবী মহালসন,ক্ষ তা: কালু

সাং: ঐ ম া: খুোখােী, 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি 

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আব্দুে মিানাি,ক্ষ তা:মৃত: 

কালু

সাং: ঐ ম া: খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৫ ফুে

প্রস্থ: ৩৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বুেবুে আক্তার, স্বািী: মৃত:

 নুরম্নে আবছার,সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি 

(সদঘ বয ২৯ ফুে,

প্রস্থ  ১২ ফুে, 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা: মৃত: আব্দু 

জক্ষেে,সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা: মিা:

 সসয়দ মহালসন,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয:২০ ফুে

প্রস্থ: ১১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দু রহীি, ক্ষ তা: মৃত: মৃত: 

কালু

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৯ ফুে

প্রস্থ: ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: নুরম্নে ইসোি, ক্ষ তা: 

আবুে হালশি, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৬ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  িলনায়ারা মবগি, স্বািী: মৃত: 

শাহাজান,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কালসি, ক্ষ তা: মৃত: 

ছলেিান,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৩ ফুে

প্রস্থ: ৩১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মসন আরা মবগি, ক্ষ তা:  মৃত: 

আব্দুে িান্নান, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৮ ফুে

প্রস্থ: ১৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  ক্ষগয়াস উিীন, ক্ষ তা: মৃত: 

সসয়দ আহিদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রম্নক্ষব আক্তার, ক্ষ তা: মিা: 

মিাহােদ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ১২ ফুে 

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৩৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: সসয়দ আেি,ক্ষ তা: মৃত: 

নুর মিাহােদ,

সাং: ঐ ম া: খুোখােী, 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি 

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মকারবান আেী, ক্ষ তা: মিা: 

জাোে আহিদ সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2   াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আিছার,ক্ষ তা: মিা: 

মকারবান আেী, সাং: ঐ ম া: 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৫ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া অেী আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: আব্দু 

জববার,  সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মরলহনা আক্তার, ক্ষ তা: মৃত: 

মিাজালহর আহিদ, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৫৬ ফুে 

প্রস্থ: ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর আহিদ,ক্ষ তা: মৃত: সদর 

আক্ষিন, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৫২ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ইসোি, ক্ষ তা: মৃত: সদর 

আক্ষিন সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি 

(সদঘ বয ৩০ ফুে,

প্রস্থ  ২৫ ফুে, 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: িজে আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: 

সদর আক্ষিন, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৮ ফুে

প্রস্থ: ২৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: িনছুর আেি, ক্ষ তা: মৃত: 

সছয়দ আহিদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয:২৯ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নুর মিাহােদ, ক্ষ তা: মৃত: 

আব্দু রহিানসাং:নেবক্ষনয়া,

 ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৭ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: শািসুর আেি, ক্ষ তা: 

মৃত: আব্দু ছাোি, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪১ফুে

প্রস্থ: ৩৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: ইউসুি, ক্ষ তা: মৃত: আব্দু 

ছাোি,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৪ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা: মৃত: 

িজে কক্ষরি,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৪ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা:  

মৃত: িজে কক্ষরি, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ২২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  সক্ষিউে আেি, ক্ষ তা: মৃত: 

িজে কক্ষরি, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৫০ ফুে

প্রস্থ:  ৩২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নুরজাহান, স্বািী: মৃত: 

আেী ক্ষিয়া,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2   াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে 

প্রস্থ: ২৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া খক্ষতজা মবগি,স্বািী: মৃত: 

লুতির রহিান

সাং: ঐ ম া: খুোখােী, 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি 

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: হুিায়ন, ক্ষ তা: মৃত: 

ইয়াকুব আেী,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩১ ফুে

প্রস্থ: ৩২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলনায়ার মহালসন,ক্ষ তা: মৃত: 

আহেদ মহালনন, সাং: ঐ ম া: 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩১ ফুে

প্রস্থ: ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: আব্দু 

শুক্কুর,

 সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৭ ফুে

প্রস্থ: ৪৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত: 

আব্দু শুক্কুর , সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৪ ফুে 

প্রস্থ: ১৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তা: মৃত: আব্দু 

মছাবহান, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৭০ ফুে

প্রস্থ: ৩৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দুে গফুর, ক্ষ তা: মৃত: আব্দু 

মছাবহান,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।  

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি 

(সদঘ বয ৬৫ ফুে,

প্রস্থ  ২০ ফুে,

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া গুেজার মবগি, ক্ষ তা: মৃত: 

হাজী িিতাজ আহিদ, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৯ ফুে

প্রস্থ: ৩৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  সুেতান আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: 

আেী আহিদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৩ ফুে

প্রস্থ: ৩৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: শুক্কুর ক্ষ তা: মৃত: এজাহার

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.২০০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 ক্ষবক্ষডং ঘর ১টি

সদঘ বয: ৫০ ফুে

প্রস্থ: ৩৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  আবু তালেব, ক্ষ তা: মৃত: িীর 

আহিদ, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২২ফুে

প্রস্থ: ১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: রিজান আেী, ক্ষ তা: মৃত: 

িীর আহিদ,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৪ ফুে

প্রস্থ: ৩৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু তালেব ক্ষ তা: মৃত: িীর 

আহিদ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৩ ফুে

প্রস্থ: ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  কািাে, ক্ষ তা: গুরাক্ষিয়া, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ:  ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া এেিন নাহার, স্বািী: মৃত: 

আবুে মহালসন,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৭ ফুে 

প্রস্থ: ৩১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরদ,ক্ষ তা: মৃত: আবুে কালশি

সাং: ঐ ম া: খুোখােী, 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি 

সদঘ বয: ২৮ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরনাহার, ক্ষ তা: মৃত: সসয়দ 

আেি,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩১ ফুে

প্রস্থ: ৩২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে আেি/শািসুে 

আেি,ক্ষ তা: মৃত: আবুে 

কালশি, সাং: ঐ ম া: খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৭ ফুে

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আহিদ মহালসন ক্ষ তা: ইসোি 

আহিদ,

 সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৭ ফুে

প্রস্থ: ৪৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  রিজান আেী, ক্ষ তা: মৃত: 

সসয়দ উেস্নাহ , 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৩ ফুে 

প্রস্থ: ৪০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শাহজাোে ক্ষ তা: মৃত: সুেতান 

আহিদ, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শাহাব উিীন, ক্ষ তা: কক্ষবর 

আহিদ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2   ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি 

(সদঘ বয ৩২ ফুে,

প্রস্থ  ১৩ ফুে, 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কুেছুিা খাতুন, স্বািী: ক্ষগয়াস 

উিীন , 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৩ ফুে

প্রস্থ: ১৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  হািছা মবগি, স্বািী: মৃত: 

সসয়দ আেি, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৬ ফুে

প্রস্থ: ২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জুনু ক্ষবক্ষব,স্বািী: ইসোি,

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটি ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা: হাজী-

ছাোিত 

উেস্নাহ সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৮ফুে

প্রস্থ: ২৭ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: কালু, ক্ষ তা: মৃত: নুর 

আহিদ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর এবং ইলের

 ঘর ১টি সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ২৭ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: হাছান, ক্ষ তা: মৃত: আেী 

আহিদ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৩ ফুে

প্রস্থ: ১৫  ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  এনামুে হক, ক্ষ তা:  মৃত: আব্দু 

রক্ষশদ, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪২ ফুে

প্রস্থ: ৪২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  আেী আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: 

আেী মহালসন, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ:  ২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শািসু আেি, ক্ষ তা: আব্দুে 

কক্ষরি,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৬ ফুে 

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জািাে,ক্ষ তা: আব্দুে কক্ষরি

সাং: ঐ ম া: খুোখােী, 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি 

সদঘ বয: ৩৯ ফুে

প্রস্থ: ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সলরায়ার আেি, ক্ষ তা: আব্দুে 

কক্ষরি,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 ক্ষবক্ষডং ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৪ ফুে

প্রস্থ: ৩৭ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষশবেী মনািান,ক্ষ তা: সলরায়ার 

আেি, 

সাং: ঐ ম া: খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2   াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে আবছার, ক্ষ তা: মৃত: 

সসয়দ আেি,

 সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  নুরম্নে আক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত: 

সসয়দ আেি , সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৭ ফুে 

প্রস্থ: ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর মিাহােদ,ক্ষ তা: মৃত: সষয়দ 

আেি 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিন ও ক্ষবক্ষডং ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩১ ফুে

প্রস্থ: ২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাোে আহিদ, ক্ষ তা: কাক্ষছি 

আেী,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি 

(সদঘ বয ৩৪ ফুে,

প্রস্থ  ২৩  ফুে, 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দু ছাোি, ক্ষ তা: মৃত: 

জানুক্ষিয়া , 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৫০ ফুে

প্রস্থ: ৩৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  আবুে কাোি, ক্ষ তা: শহর 

মুেস্নুক, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৯ ফুে

প্রস্থ: ১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: িক্ষরদ, ক্ষ তা: আবুে 

কাোি

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩১ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  আবুে কাোি, ক্ষ তা: মৃত: 

সুেতান আহিদ সাং: ঐ,  

ম াোঃখুোখােী,চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৬ফুে

প্রস্থ: ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুবক্কর ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা: 

িক্ষরদুে আেি আহিদ,সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৩ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরয়ি ক্ষ তা: িক্ষরদুে আেি,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৩ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা:  মৃত: 

আব্দু শুক্কুর, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৯ ফুে

প্রস্থ: ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত: 

আ: শুক্কুর, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৪ ফুে

প্রস্থ:  ৩৭ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মরলহনা আক্তার, স্বািী: 

সলরায়ার কািাে,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিন ও ক্ষবক্ষডং ঘর১টি

সদঘ বয: ৩৯ ফুে 

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দু রক্ষশদ,ক্ষ তা: মৃত: ইয়াকুব 

আেী,

সাং: ঐ ম া: খুোখােী, 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি 

সদঘ বয: ৩৩ ফুে

প্রস্থ: ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িনজুর আেি, ক্ষ তা: আব্দু 

রক্ষশদ,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৭ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মুক্তার আহিদ,ক্ষ তা: মৃত: 

িক্ষতউর 

রহিান,সাং: ঐ ম া: খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিন  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৬ ফুে

প্রস্থ: ৩৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরজাহান, স্বািী: মৃত: িক্ষতউর 

রহিান

 সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  ক্ষেক্ষথন ও িাটি ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৭ ফুে

প্রস্থ: ১১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কালশি, ক্ষ তা: নুরম্নে কক্ষবর,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিন ও ক্ষবক্ষডং ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২  ফুে 

প্রস্থ: ২৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আেী আজন,ক্ষ তা: নুরম্নে 

কক্ষবর, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিন ও ক্ষবক্ষডং ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৯ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বক্ষশর আেি ,ক্ষ তা: নুরম্নে 

কক্ষবর,

সাং: ঐ ম া: খুোখােী,

 চকক্ষরয়া, কক্সবাজার

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিন ও িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৭ফুে

 প্রস্থ: ১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মুক্ষিজ, ক্ষ তা: আব্দু সাোি

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি 

(সদঘ বয ৩১ ফুে,

প্রস্থ  ১২ ফুে, 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষনর, ক্ষ তা: আব্দু সাোি , 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: শালখর ক্ষ তা: ইউনুছ

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৫ ফুে

প্রস্থ: ৪৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  নুরম্নে কক্ষবর, ক্ষ তা: মৃত: 

িক্ষতউর 

রহিান, সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩১ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা: মৃত: 

িক্ষতউর রহিান,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: নাক্ষছর, ক্ষ তা:  িক্ষরদুে 

আেি, 

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৩ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  ক্ষ ংক্ষক, স্বািী: সসয়দ আেি, 

মদাকানঘর , সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বাদশাহ ক্ষিয়া,ক্ষ তা:  মৃত: 

শািসুর,  

,সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৬  ফুে

প্রস্থ: ৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া এেমুন্নাহার, ক্ষ তা: মৃত: 

শািসুর 

,সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  শাহজাহান, ক্ষ তা:  মৃত: 

শািসুর আেি,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আিান উেস্নাহ, ক্ষ তা: মৃত: 

কালু ক্ষিয়া,

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2   াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৫ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: রক্ষশদ, ক্ষ তা: মৃত: নুরম্নে 

আেি,

রহিান, সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাক্ষিদা,স্বািী: মৃত: মসক্ষেি,  

,সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত:কালু 

ক্ষিয়া, 

,সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সাোিদ উেস্নাহ, ক্ষ তা:  মৃত: 

িগবুে মহালসন, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মুনছুর আেি, ক্ষ তা: 

মৃত:আব্দুে হাক্ষকি

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মসিালয়ত উেস্নাহ, ক্ষ তা: 

মৃত: আব্দুে হাক্ষকি, 

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৪ ফুে

প্রস্থ: ৪৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  জয়নাে মহালসন, ক্ষ তা: জাোে 

আহিদ, রহিান, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী, চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 ক্ষবক্ষডং ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সািসুে আেি ক্ষ তা:আ: 

কক্ষরি,  

,সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 ক্ষবক্ষডং ঘর ১টি

সদঘ বয:৩৫  ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্ন ক্ষিয়া, ক্ষ তা: আব্দুে 

কক্ষরি,

সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা:  মৃত: 

হাজী আেী আকবর, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িাওোনা আক্ষিন,ক্ষ তা: আব্দুে 

কক্ষরি,সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

১.০০০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: আক্ষজজুে হক: ক্ষ তা: 

সালবর আহিদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া েনা তারা, ক্ষ তা:  মৃত: িতাজ 

আহিদ ,সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: হালরছ, ক্ষ তা: মৃত: 

ইসোি,

,সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: আক্ষরি, ক্ষ তা:  মৃত: 

ইসোি, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত: আ: 

শুক্কুর,

সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কািাে উিীন, ক্ষ তা: মৃত: 

জাোে আহিদ, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: জক্ষসি,ক্ষ তা: মৃত: জাোে 

আহিদ,  ,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: িলনায়ারা, ক্ষ তা: মৃত: 

িনজুর আেি, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ৩০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৪৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা:  মৃত: 

আেী আকবর, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.১০০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিৌওেক্ষব শাহআেি, ক্ষ তা: 

মৃত: িক্ষতউর 

রহিান,সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ 

খুোখােী, চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: সসয়দ, ক্ষ তা: মৃত: আহিদ 

কক্ষবর, সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ 

খুোখােী, চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  লুৎির রহিান, ক্ষ তা: আবুে 

কাোি, , সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী, চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাির, ক্ষ তা: মৃত: কক্ষবর 

আহিদ  

,সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 ক্ষবক্ষডং ঘর ১টি

সদঘ বয:১৫  ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নবী মহালসন, ক্ষ তা: মৃত: 

আহিদ কক্ষবর,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা:  মৃত: মেদু 

ক্ষিয়া, সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে আবছার, ক্ষ তা: মৃত: 

মেদু ক্ষিয়া, সাং:নেবক্ষনয়া, ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  শািসুর আেি, ক্ষ তা: মৃত: 

মেদু ক্ষিয়া, সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০২০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  াকা ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শাহ আেি, ক্ষ তা:  মৃত: আবুে 

হালসি, ,সাং: ঐ, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িাওোনা এসানুে হক, ক্ষ তা: 

মৃত: আব্দুেস্নাহ,সাং: ঐ, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৩০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: নুরম্নে আবছার, ক্ষ তা:  

মৃত: আেী আকবর, সাং: ঐ, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 260

2107

৪ ২৬৪ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ: শুক্কুর

ক্ষ তা-কাোক্ষিয়া

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িালতিা

ক্ষ তা-মৃ: আ:সুক্কুর

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩০, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মবোে

ক্ষ তা-মৃ:আ:সুক্কর

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২২, প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ছক্ষগর আহেদ

ক্ষ তা-মৃ:ওির হািজা

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৫, প্রস্থ-৩৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জক্ষসি

ক্ষ তা: মৃ: মগারা ক্ষিয়া

সাং- বাককুি  াড়া

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২১, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বাবুে

ক্ষ তা-মৃ:নালদর মহালসন

সাং- বাককুি  াড়া 

০.৭০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্নে কক্ষবর

ক্ষ তা-গুরা ক্ষিয়া

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২১, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর মিাহােদ

ক্ষ তা-মৃ:মিা:শক্ষি

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৯,প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ:িালেক

ক্ষ তা-মৃ:আ:সুক্কুর

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

উ লর টিন

সদঘ বয-৩৫, প্রস্থ-৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জান্নাতুে মিরদাউস

স্বািী-মৃ: আ:রহিান

সাং- বাককুি  াড়া

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-৩২, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জান্নাতুে মিরদাউস

স্বািী-মৃ: আ:রহিান

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-১৮, প্রস্থ-১৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ:রক্ষহি

ক্ষ তা-মৃ:হালিজ

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৪০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩৭ প্রস্থ-৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ:কালদর

ক্ষ তা-মৃ:নুর আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩২, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আজু মিলহর

ক্ষ তা-মৃ:গুরাক্ষিয়া

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৯, প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িালেকা মবগি

ক্ষ তা-মৃ:মুক্ষবন হক

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৮, প্রস্থ-৩৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কুনসুিা মবগি

ক্ষ তা-িনুর আেি

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিারলশদ

ক্ষ তা-মৃ:বক্ষদ আেি

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৪, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নজীর আহেদ

ক্ষ তা-মৃ:কানা ক্ষিয়া

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৩, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষহি উক্ষিন

ক্ষ তা-মৃ: আবুে মহালসন

সাং- বাককুি  াড়া

০.৬০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৬, প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জািার উক্ষিন

ক্ষ তা-মৃ: আবুে মহালসন

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৬, প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শক্ষি আেি

ক্ষ তা-মৃ: মিারকান আেী

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-৫০, প্রস্থ-৪০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাহােদ মহালসন

ক্ষ তা-মৃ:মগাোি কক্ষবর

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৫৪, প্রস্থ-৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু তালহর

ক্ষ তা-মৃ: নক্ষজর আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৯, প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কাোি

ক্ষ তা-মৃ: সসয়দ কক্ষরি

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৪, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইসোি

ক্ষ তা-মৃ: আ: জববার

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৪, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আনু ক্ষিয়া

ক্ষ তা-মৃ:মিাজাহার

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩৩, প্রস্থ-৩৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া দানু ক্ষিয়া

ক্ষ তা-মৃ: মিাজাহার

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩৮, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বক্ষদ আেি

ক্ষ তা-মৃ:মিাজাহার

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৭, প্রস্থ-৩৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ:রক্ষহি

ক্ষ তা-মৃ: সসয়ত আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-২৭, প্রস্থ-৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু উেস্নাহ

ক্ষ তা- আবদুেস্নাহ

সাং- বাককুি  াড়া 

০.১০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সাব উক্ষিন

ক্ষ তা-আসু ক্ষিয়া

সাং- বাককুি  াড়া 

০.৭০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-২৪, প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষব আেি

ক্ষ তা-মৃ: আবু ক্ষসক্ষিক

সাং- বাককুি  াড়া

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২০, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া চুরা খাতুন

ক্ষ তা-আ:হক

সাং- বাককুি  াড়া

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

উ লর টিন

সদঘ বয-১৫, প্রস্থ-০৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সাইফুে

ক্ষ তা-মৃ: মকারবান আক্ষে

সাং- বাককুি  াড়া 

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

উ লর টিন

সদঘ বয-৪৬, প্রস্থ-১৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বক্ষসর

ক্ষ তা-মৃ: আশরাি আেী

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৩, প্রস্থ-২৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাকাক্ষরয়া

ক্ষ তা-মৃ: আশরাি আেী

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-৩৫, প্রস্থ-৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু তালহর

ক্ষ তা-মৃ: মকারবান আেী

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩৭, প্রস্থ-৩৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইিান মহালসন

ক্ষ তা-মৃ: সুেতান অহেদ

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

উ লর টিন

সদঘ বয-১২, প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ:রক্ষিক

ক্ষ তা-মৃ: উহসুি

সাং- বাককুি  াড়া

০.১০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-২৮, প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মচায়াত নুর

ক্ষ তা-িক্ষতযুর রহিান

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩২, প্রস্থ-৩৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর কাক্ষবর

ক্ষ তা-মৃ:জাোে

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৪, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ:জক্ষেে

ক্ষ তা-মৃ: মোকিান হাক্ষকিা

সাং- বাককুি  াড়া

০.৭০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৪, প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলনায়ারা মহালসন

ক্ষ তা-মৃ:মকারবান আেী

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-২৯, প্রস্থ-৩৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সলব মিলহরাজ

ক্ষ তা-নুর আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-৪৭, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা:মুছা

ক্ষ তা-নুর আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৮, প্রস্থ-১৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মছাবরা খাতু

ক্ষ তা-রহিত উেস্নাহ

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৩, প্রস্থ-১২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া খুরক্ষসদা

স্বািী-মৃ: নুর ইসোি

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-৩১, প্রস্থ-৩৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ:হাক্ষিদ

ক্ষ তা-মৃ: মিা:শক্ষি

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩১, প্রস্থ-১৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রানু

স্বািী-সিসু

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-৩২, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু কাোি

ক্ষ তা-মৃ: হালিজ রহিান

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩৯, প্রস্থ-১৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর নাহার

৭ক্ষ তা-মিা: মছায়দ

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩৮, প্রস্থ-১৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আহেদ মহালসন

ক্ষ তা-আেী আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩৭, প্রস্থ-২০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সাইফুে ইসোি

ক্ষ তা-মকারবান আেী

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৩, প্রস্থ-২১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জািাে মহালসন

ক্ষ তা-মৃ; আ:মজাববার

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩১, প্রস্থ-৩৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষসরাজ

ক্ষ তা-অজ্ঞাত

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-২৩, প্রস্থ-৪৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কালসি

ক্ষ তা-মৃ: বক্ষদউর রহিান

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩৮, প্রস্থ-১৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর ইসোি

ক্ষ তা-মৃ: কক্ষবর আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩৬, প্রস্থ-৬৫

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষিজান

ক্ষ তা-মৃ: কক্ষেমুেস্নাহ

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-৬১, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ওক্ষে আহেদ

ক্ষ তা-মৃ: আ:সুক্কুর

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-১৮, প্রস্থ-১০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিারলসদ

ক্ষ তা-মৃ: রক্ষসদ আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া

০.১০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৫০, প্রস্থ-৩৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিাবারক

ক্ষ তা-মৃ: িীর আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩১, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইউনুস

ক্ষ তা-মৃ: আেদ মহালসন

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৯, প্রস্থ-৫০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জািাে মহালসন

ক্ষ তা-মৃ: আ: গফুর

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২১, প্রস্থ-৪৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা:রক্ষিক

ক্ষ তা-মৃ: আ: গফুর

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩১, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মগাোি

ক্ষ তা-নুর ইসোি

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৯, প্রস্থ-৪৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: সসয়দ

ক্ষ তা-মৃ: কালু ক্ষিয়া

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৯, প্রস্থ-৫০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মসালেিান

ক্ষ তা-মৃ: আেী আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৮, প্রস্থ-৩২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ:সুক্কুর

ক্ষ তা-নক্ষজর আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২২, প্রস্থ-৩৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মহাছন

ক্ষ তা-মৃ: আ: বারী

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-১৪, প্রস্থ-৪২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দ নুর

ক্ষ তা-মৃ: আ:বারী

সাং- বাককুি  াড়া

০.১০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-২৯, প্রস্থ-১৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর ইসোি

ক্ষ তা-মৃ:িাহবুব আেি

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৪, প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া এনামুে হক

ক্ষ তা-মৃ: নুরম্নে কক্ষবর

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৬, প্রস্থ-২৪

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষশদ আহেদ

ক্ষ তা-মৃ:সসয়দ আববাস

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৫৩, প্রস্থ-৪৬

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কািরম্নন নাহার

ক্ষ তা-মসক্ষেি উেস্নাহ

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-৫৩, প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবুে কাোি

ক্ষ তা-মৃ:িজে কক্ষরি

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-৪৫, প্রস্থ-২৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর মিাহােদ

ক্ষ তা-ছক্ষকর আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া 

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩৩, প্রস্থ-২৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: নবী মহালসন

ক্ষ তা-মৃ:আ:গফুর

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩১, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আলনায়ারা মবগি

স্বািী- ক্ষজয়াবুে

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৩, প্রস্থ-২২

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দুে আক্ষিন

ক্ষ তা-মৃ: আবুে হালসি

সাং- বাককুি  াড়া

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৫, প্রস্থ-২৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সাহাব উক্ষিন

ক্ষ তা- মৃ:রিজান আেী

সাং- বাককুি  াড়া

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৩৪, প্রস্থ-৪৩

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মহালসন মচৌধুরী

ক্ষ তা-মৃ: আ:রক্ষহি

সাং- বাককুি  াড়া 

০.৭০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-২৭, প্রস্থ-২৭

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মদলোয়ার মহালসন

ক্ষ তা- মৃ: িাহাবুব আেি

সাং- বাককুি  াড়া

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  িাটির মগাদাি/

 উ লর টিন

সদঘ বয-৩১, প্রস্থ-২৮

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া হাজী দুো ক্ষিয়া

ক্ষ তা-মৃ: মিা:ইসিাইে

সাং- বাককুি  াড়া

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ 

উ লর টিন

সদঘ বয-৫১, প্রস্থ-৩১

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইয়াক্ষছন

ক্ষ তা- মৃ: মহালসন

সাং- বাককুি  াড়া 

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩৪, প্রস্থ-২৯

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সছয়দুর রহিান

ক্ষ তা-মৃ: সুেতান আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া

০.৭০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৩২, প্রস্থ-৩০

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সসয়দ আকবর

ক্ষ তা-মৃ: কক্ষবর আহেদ

সাং- বাককুি  াড়া 

০.৬০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির মগাদাি/ উ লর 

টিন

সদঘ বয-৪৩, প্রস্থ-২২.

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু ক্ষসক্ষিক, ক্ষ তা: মৃত:  

মিাজালহর আহিদ, 

সাং:বাককুি াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪১ ফুে

প্রস্থ: ১৭ ফুে 

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৫৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: আরিাত, ক্ষ তা: আবু 

ক্ষছক্ষিক,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৬ ফুে

প্রস্থ: ১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িনছুর আেি, ক্ষ তা: আেী 

মহালসন ,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৬ ফুে

প্রস্থ: ৩৮ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আেী মহালসন, ক্ষ তা: আেী 

ক্ষিয়া, 

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৭০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৬ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা: মৃত:  

নাক্ষজর মহালসন,সাং:বাককুি 

 াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৮ ফুে

প্রস্থ: ৩৫  ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আরিা মবগি, ক্ষ তা: মৃত: 

িক্ষরদুে হক ,সাং:বাককুি 

 াড়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৪০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৬ ফুে

প্রস্থ: ২১ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িীর মিাহােদ, ক্ষ তা: মৃত:  

মিাহােদ মহালসন,সাং:বাককুি 

 াড়া, ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৫০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৫ ফুে

প্রস্থ: ৩৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িীর মিাহােদ, ক্ষ তা: মৃত: মিা: 

মহালসন,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ১০ ফুে

প্রস্থ: ১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া শাহাব উিীন, ক্ষ তা: মৃত:  মৃত: 

আব্দু শুক্কুর ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৭০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৪ ফুে

প্রস্থ: ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সালকর, ক্ষ তা: মৃত: আবু 

তালেব, 

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মসক্ষেি, ক্ষ তা: মৃত: 

মসােতান আহিদ, 

,সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৬০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৪ ফুে

প্রস্থ: ৩১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর মহালসন, ক্ষ তা: মৃত: বক্ষদউর 

রহিান ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৪ ফুে

প্রস্থ: ৩৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  মিা: মসক্ষেি, ক্ষ তা: মিালহলছন ,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.১০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া কািাে মহালসন, ক্ষ তা: মৃত:  

কাো ক্ষিয়া, সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সালবকুন নাহার, ক্ষ তা: মৃত: 

বজে আহিদ, ,সাং:বাককুি 

 াড়া, ম াোঃ খুোখােী, 

কক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরদ, ক্ষ তা: মৃত: ইিাি 

মহাসাইন,

,সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪০ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িক্ষরদ, ক্ষ তা: মৃত:  ইিাি 

মহাসাইন ,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ১০ ফুে

প্রস্থ: ১৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: রক্ষশদ, ক্ষ তা: ক্ষ তা: মৃত: 

ইসিাইে,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৮ ফুে

প্রস্থ: ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িাদু, ক্ষ তা: নক্ষজমুে হক

 ,সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর মিাহােদ, ক্ষ তা: মৃত: 

কক্ষবর আহিদ, ,সাং:বাককুি 

 াড়া, 

ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 ইলের ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৩ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: মহাসাইন, ক্ষ তা: মিা: কালু,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৮ ফুে

প্রস্থ: ২৭ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তা: মৃত: আব্দু 

রহিান, ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সািসু, ক্ষ তা: মৃত:  আবু 

তালহর, ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ইউছুি, ক্ষ তা: মৃত: সসয়দ 

আহিদ, ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.১০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ৪১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রহিত সাোি, ক্ষ তা: মৃত:  

ক্ষশকান্দার, ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২২ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আজি খান, ক্ষ তা: মৃত: ডো 

ক্ষিয়া, ,সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৭০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৭ ফুে

প্রস্থ: ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা: মৃত: 

ওো ক্ষিয়া,  ,সাং:বাককুি 

 াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ৩১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ছক্ষেি, ক্ষ তা: আতর আেী ,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৫ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  খাইরম্নে আক্ষিন, ক্ষ তা: নুরম্ন,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৭ ফুে

প্রস্থ: ১৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জান্নাতু,স্বািী: শািসুর আেি, 

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.০৫০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৮ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দু সাোি, ক্ষ তা: মৃত: 

িক্ষরদুে আেি, ,সাং:বাককুি 

 াড়া, ম াোঃ খুোখােী, 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৯ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জক্ষসি, ক্ষ তা: মৃত: আব্দু সাোি,

,সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৪ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মুক্তুর, ক্ষ তা: মৃত:  আব্দু 

সাোি, ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২২ ফুে

প্রস্থ: ২৩ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষগয়াস উিীন, ক্ষ তা: মৃত: আব্দু 

সাোি,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিন মসে ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৪ ফুে

প্রস্থ: ১০ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: ক্ষিরম্নজ, ক্ষ তা: মৃত: মিা: 

কক্ষরি, ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৬০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ২৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আবু তালহর, ক্ষ তা: মৃত: আব্দু 

সাোি, ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.০৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ১৫ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আ: জববর, ক্ষ তা: মৃত: 

মোকিান হাকীি, সাং:বাককুি 

 াড়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৭০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৪ ফুে

প্রস্থ: ১৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা: মৃত: 

মোকিান হাকীি, ,সাং:বাককুি 

 াড়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৬০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৭ ফুে

প্রস্থ: ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুরম্ন, ক্ষ তা: মৃত:  ইন্না আক্ষিন, 

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৫০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাক্ষরর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৩ ফুে

প্রস্থ: ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আহিদ মবোে, ক্ষ তা: নুর 

ইসোি, ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ২৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর ইসোি, ক্ষ তা: মৃত: 

িইজুেস্নাহ ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৬০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৬১ ফুে

প্রস্থ: ৩১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রিজান আেী, ক্ষ তা: মৃত: নুর 

ইসোি, ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৪০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৯ ফুে

প্রস্থ: ১৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আিানুর উেস্নাহ, ক্ষ তা: মৃত: 

িয়দুে ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ২৬ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সসয়দ উেস্নাহ, ক্ষ তা: 

আিানুেস্নাহ ,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  ক্ষেক্ষথন ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  সুেতান, ক্ষ তা: বক্ষন আেি ,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2  বালশর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২০ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষিক, ক্ষ তা: মৃত:  কাো 

ক্ষিয়া, 

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৭০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৮ ফুে

প্রস্থ: ২১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষসরাজুে, ক্ষ তা: মৃত: আেী 

মহালসন, ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৬০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 বাঁলশর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৫৬ ফুে

প্রস্থ: ২২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত: 

আেী মহালসন,,সাং:বাককুি 

 াড়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিনলসে ঘর ১টি

সদঘ বয: ৫০ ফুে

প্রস্থ: ১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ছারা খাতুন, স্বািী হাক্ষিদ,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৭০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৪ ফুে

প্রস্থ: ১৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর মিাহােদ, ক্ষ তা: মৃত: দলু 

মহালসন, সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৬০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৭ ফুে

প্রস্থ: ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আেী আকবর, ক্ষ তা: আেী 

ক্ষিয়া, ,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৩ ফুে

প্রস্থ: ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জক্ষসি, ক্ষ তা: মৃত: আব্দু শুক্কুর, 

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৫০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া নুর মহালসন, ক্ষ তা: জািাে 

আহিদ ,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৬০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ১১ ফুে

প্রস্থ: ২৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সাইদুে আিীন, ক্ষ তা: নুর 

মহালসন, 

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩০ ফুে

প্রস্থ: ১০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা: আব্দু 

শুক্কুর ,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩৯ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আশ্রাি আেী, ক্ষ তা: মৃত: 

ইসিাইে ,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৭০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৬ ফুে

প্রস্থ: ২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া আব্দুে িালেক, ক্ষ তা: মৃত:  

ইক্ষেয়াছ, সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার। 

০.৬০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ২৮ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা: নক্ষজর 

আহিদ, 

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৫০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ২৯ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সসয়দ আেি, ক্ষ তা: ওির 

হাক্ষকি, 

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৭ফুে

প্রস্থ: ২৪ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা: মৃত: 

কালু ,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৬০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪২ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া  রিজান আেী, ক্ষ তা: মৃত: 

আেী আকবর 

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৬০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 ইলের ঘর ১টি ও টিলনর 

মসে ১টি 

সদঘ বয: ৪২+১৫ ফুে 

প্রস্থ: ৩৫+১৫ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া সালেহা মবগি, স্বািী: মৃত:  

এছাক  ক্ষিয়া, সাং:বাককুি 

 াড়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৭০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ৩১ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: সুেতান, ক্ষ তা: মৃত: বক্ষদ 

আেি, (২) ,সাং:বাককুি  াড়া, 

ম াোঃ 

খুোখােী,চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৮০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

 সদঘ বয: ৩১+২১ ফুে

   প্রস্থ: ১৪+১২ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া মিা: সুেতান, ক্ষ তা: মৃত: বক্ষদ 

আেি,(২)

,সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৯০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৪ ফুে

প্রস্থ: ১৩ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া রক্ষহিা মবগি, স্বািী : বাদশাহ 

ক্ষিয়া,

সাং:বাককুি  াড়া, ম াোঃ 

খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৯৯০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৩২ ফুে

প্রস্থ: ২৫ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া িজে কক্ষরি, ক্ষ তা: মৃত: মিা: 

কালু মহালসন,সাং:বাককুি 

 াড়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৪০০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 টিলনর ঘর ১টি

সদঘ বয: ৪৫ ফুে

প্রস্থ: ২০ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ

২৬৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া ফুেছক্ষড় মিদাকেক্ষ য়া ক্ষদদারম্নে ইসোি, ক্ষ তা: 

িজে কক্ষরি, ,সাং:বাককুি 

 াড়া, ম াোঃ খুোখােী,

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার।

০.৯৮০  খুোখােী নাই নাই 252

2106

৪ ২৬১ 2 িাটির ঘর ১টি

সদঘ বয: ২৫ ফুে

প্রস্থ: ১২ ফুে

অবক্ষশষ্ট জক্ষি 

বসত ক্ষিো, 

বাগান, ইতযাক্ষদ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬৬৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: কক্ষবর সওদাগর, ক্ষ তা-মৃত 

সছয়দ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ িাটির ঘর সদঘ বয ৪০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

২৬৬৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে আেি, ক্ষ তা-আ: 

ছািাদ, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ িাটির ঘর সদঘ বয ৪০ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

২৬৬৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুর জািান, ক্ষ তা-মৃত আ: 

ছািাদ, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ িাটির ঘর সদঘ বয ৫০ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

২৬৬৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুর ছাোি, ক্ষ তা-মৃত আ: 

ছাোি, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৬৬৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা-মিা: গক্ষণ, 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৬৬৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আবুে মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

আবুে খালয়র, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৭০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িনজু, ক্ষ তা-মৃত িনুর 

আেি, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৭১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: হাক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা-

মিা: কালু, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৭২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা-মিা: আেী 

মহালসন, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৭৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জক্ষসি, ক্ষ তা-আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৭৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুর আেি, ক্ষ তা-আব্দুে 

গফুর, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৭৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আবুে কাোি, ক্ষ তা-

জক্ষহর, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৭৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: অক্ষি, ক্ষ তা-আবু বক্কর, 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৬৭৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিাসার , ক্ষ তা-উির 

িারুক, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: সক্ষহদুর রহিান, ক্ষ তা-

আব্দুে গফুর, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-         

     সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৪০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৬৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ওসিান, ক্ষ তা-মিা: আেী 

মহালসন, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৮১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: বাহাদুর, ক্ষ তা-মৃত ওির 

আেী, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৬৮২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: সুেতান আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত শরীি, সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৮৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িনজুর আেি, ক্ষ তা-

খক্ষেলুর রহিান, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৮৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-মৃত গক্ষণ 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৮৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত ইউছু , 

সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ৩০ ফুে

২৬৮৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিাস্তাক, ক্ষ তা-ইউছু , 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

২৬৮৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-মিা: 

মহালসন, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬৮৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আহািদ, ক্ষ তা-মিা: 

মিহুচাদ, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

২৬৮৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: রক্ষহিা, স্বািী-মৃত 

ছাোি, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শক্ষি আেি, ক্ষ তা-মৃত 

ওো ক্ষিয়া, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুর আেি, ক্ষ তা-মৃত 

মিাক্তার, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-মিা: 

কালু, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শাহ আেি, ক্ষ তা-মৃত 

সুেতান, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

২৬৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তা-মৃত 

মিা: ছক্ষব, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আবুে কাোি, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

২৬৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত 

িজর আহিদ, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৬৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তা-আবুে 

কালসি, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: কক্ষরি, ক্ষ তা-মৃত নুর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৬৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িজে কক্ষরি, ক্ষ তা-মৃত 

িজর উক্ষিন, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আব্দু কক্ষরি, ক্ষ তা-মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা-আব্দুে 

আক্ষেি, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িাহাবুব আেি, ক্ষ তা-

আব্দুে আেি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শাহ আেি, ক্ষ তা-আব্দুে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুর আেি, ক্ষ তা-আব্দুে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষজয়া, ক্ষ তা-মৃত 

আক্ষজজুর, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

২৭০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: সুেতান আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত সছয়দ আেী, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-মৃত 

সছয়দ আেী, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িনজুর আেি, ক্ষ তা-মৃত 

সছয়দ আেী, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৭০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িক্ষরদুে, ক্ষ তা-মৃত িনু 

আেি, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ২৫ ফুে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: মজাসনা, স্বািী-মৃত নুরুে 

আক্ষিন, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৭১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আবু আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৪০ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

২৭১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আিছার, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষছক্ষিক, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষছক্ষিক, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: বক্ষদ আেি, ক্ষ তা-

িক্ষনরুজ্জািান সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিান্তাজ, ক্ষ তা-নুর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৫০ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

২৭১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িনজুর, ক্ষ তা-

িক্ষনরুজ্জািান,   সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ২৫ ফুে, 

প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুর আহিদ, ক্ষ তা-

িক্ষনরুজ্জািান, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুর ইসোি, ক্ষ তা-দানু 

সওদাগর, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: কািাে, ক্ষ তা-মৃত 

মিাক্তার, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ২৫ ফুে, 

প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা:ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-মৃত 

মিাক্তার, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ২৫ ফুে, 

প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে আবছার, ক্ষ তা-মৃত 

মিাক্তার, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিাস্তাক, ক্ষ তা-মৃত নুর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ইউছু , ক্ষ তা-মৃত আব্দু 

ছািাদ, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: হালজরা মবগি, স্বািী-

নুরুে আেি, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষছক্ষিক, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শাহ আেি, ক্ষ তা-হালিজ, 

সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: বক্ষদ আেি, ক্ষ তা-মৃত 

িগবুে, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শািশুে, ক্ষ তা-মৃত 

িগবুে, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে, ক্ষ তা-জাির আেি, 

সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে আবছার, ক্ষ তা-

জাির আেি, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ২৫ ফুে, 

প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা-সুেতান, 

সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ২৫ ফুে, 

প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আক্কাছ, ক্ষ তা-শরীি, সাং-

ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: বাবুে, ক্ষ তা-কালু, সাং-ঐ 0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ছাক্ষবর, ক্ষ তা-মৃত কক্ষরি, 

সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রক্ষশদ, ক্ষ তা-কক্ষরি, সাং-ঐ 1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষিজান, ক্ষ তা-নুরুে 

ইসোি, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা-মিা: 

ইছহাক, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: সাো উক্ষিন, ক্ষ তা-আব্দু 

রক্ষহি, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রায়হান, ক্ষ তা-আক্ষির 

মসােতান, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শাহাজান, ক্ষ তা-আক্ষির 

হািজা, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রুলবে, ক্ষ তা-আব্বাস 

আহিদ, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে হুদা, ক্ষ তা-মিাজাফ্ির 

আহিদ, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শুক্কুর আেী, ক্ষ তা-কালু ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িালেক, ক্ষ তা-মৃত শাইর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৭৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রায়হান, ক্ষ তা-বক্ষদউে 

আেি, সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা-সাো 

আহিদ, সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: টটে, িাতা-মসানা মিলহর 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭৪৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর আলয়শা, ক্ষ তা-মৃত দানু 

সওদাগর, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৪৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: বাবুে, ক্ষ তা-মৃত দানু 

সওদাগর, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭৫০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

ইউসুি আেী, সাং-ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৪০ ফুে, 

প্রস্থ ৩০ ফুে

২৭৫১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-মৃত কালু, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৪০ ফুে, 

প্রস্থ ৩০ ফুে

২৭৫২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা-সছয়দ 

আেি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৫৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা-মৃত 

িক্ষনরুজ্জািান, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং  সদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৫৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী এরশাদ মহালসন, ক্ষ তা-আবু 

তালহর, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ২০ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৭৫৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা-শক্ষি আেি, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ১৫ 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭৫৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িনজুর আেি িাষ্টার, ক্ষ তা-

জাির আেি, সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭৫৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

ইিাি শরীি, সাং-নতুন অক্ষিস 

কযাম্প  াহাড়, ৪নং ওয়াড ব, 

ইসোিপুর, কক্সবাজার সদর।

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ৩০ ফুে

২৭৫৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িাওোনা ছালবর আহিদ, ক্ষ তা-

িক্ষিজুর রহিান, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিনলসে ঘর ২টি সদঘ বয 

১৫ ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে 

সদঘ বয ৪০ ফুে, প্রস্থ ৩০ 

ফুে

২৭৫৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ম োন আেী, ক্ষ তা-

ওসিান, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিনলসে ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৭৬০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাোে আহিদ মিম্বার, ক্ষ তা-

মৃত ইিাি শরীি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং ঘর সদঘ বয ৪৮ 

ফুে, প্রস্থ ৪৮ ফুে 

ক্ষবক্ষডং মদাকান  সদঘ বয 

৩৬ ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭৬১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা-জাোে 

আহিদ, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ ক্ষবক্ষডং ঘর সদঘ বয ৪৮ 

ফুে, প্রস্থ ৪৮ ফুে

২৭৬২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সরুয়ার, ক্ষ তা-মৃত হািজা, সাং-

ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ৪০ ফুে

২৭৬৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ডাক্তার মিা: মহাছন, ক্ষ তা-

ওবাইদুে মহালসন, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর  সদঘ বয 

২৮ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৭৬৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মসক্ষেি, ক্ষ তা-মৃত মিাস্তাক 

আহিদ, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৭৬৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দু ছক্ষব, ক্ষ তা-অজ্ঞাত    সাং-

ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

২৭৬৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শক্ষি আেি, ক্ষ তা-মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২২ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭৬৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা-মৃত জালহর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে 

মদাকান টিনলসে সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৭৬৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দুর রহিান, ক্ষ তা-মৃত 

জালহর আহিদ, সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে 

মদাকান টিনলসে সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২৪ ফুে

২৭৬৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দুে িালেক, ক্ষ তা-মৃত 

জালহর আহিদ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭৭০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বজে আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

জালহর আহিদ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে 

মদাকান টিনলসে সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৭৭১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দুে খালেক, ক্ষ তা-মৃত 

জালহর আহিদ, সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৭৭২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর জাহান, ক্ষ তা-মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে  

মদাকান টিনলসে সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৭৭৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ওসিান সরুয়ার, ক্ষ তা-মৃত 

িিতাজ আহিদ, সাং-ঐ

0.010 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মদাকান ক্ষবক্ষডং সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৭৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা-সছয়দ আেি, 

সাং-ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

৩৫ ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

২৭৭৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রালসে, ক্ষ তা-সছয়দ 

আেি, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

৩৫ ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

২৭৭৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে হক, ক্ষ তা-সছয়দ আেি, 

সাং-ঐ

0.980 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৭৭৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিরলদৌস, ক্ষ তা-সছয়দ আেি, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৭৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে হুদা, ক্ষ তা-সছয়দ আেি, 

সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আকতার, ক্ষ তা-আব্দুর 

রক্ষহি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

২৭৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা-মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

২৭৮১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মুসক্ষেি, ক্ষ তা-মৃত শক্ষি 

আেি, সাং-ঐ

0.990 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

২৭৮২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা-সুেতান 

আহিদ, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী 1504

2418

1 ১৩০৫৮ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৭৮৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত সছয়দ 

মহালসন, সাং-মিাহালজর  াড়া, 

৫নং ওয়াড ব, (২০০১ইং সলনর 

ক্ষ .এি.ক্ষড বাগান), কক্সবাজার 

সদর।

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৮৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা-আবু আহিদ, 

সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৪ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

২৭৮৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৮৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী দুস্থ মিাহােদ, ক্ষ তা-ওো 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৭৮৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শাহাজান, ক্ষ তা-অজ্ঞাত 

সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে
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২৭৮৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা-মৃত নুর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৭৮৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু আহিদ, ক্ষ তা-মৃত শক্ষি 

আেি, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রক্ষিজ, ক্ষ তা-আব্দুে হাক্ষিদ, 

সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৭৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িনজুর আেি, ক্ষ তা-আব্দু 

শুক্কুর, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৭৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আেি, ক্ষ তা-মৃত হাজী 

আ: নবী, সাং-ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৭৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা-শািশুে 

আেি, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৭৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষসরাজ, ক্ষ তা-ইক্ষেয়াস, 

সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িাছন, ক্ষ তা-ইক্ষেয়াস, সাং-

ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

২৭৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহ আেি, ক্ষ তা-িাছন, সাং-ঐ 0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী কালশি, ক্ষ তা-জাির আেি, 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আকবর, ক্ষ তা-িজে 

আহিদ, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৭৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী লুতু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-িজে আহিদ, 

সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

২৮০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-ইক্ষিস 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নাক্ষছর, ক্ষ তা-সছয়দ 

আেি, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী োয়ো মবগি, ক্ষ তা-আব্দুে 

হাক্ষিদ, সাং-ঐ

1.500 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১০ ফুে, 

প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা-আবু আহিদ, 

সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িিতাজ, ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

জক্ষেে, সাং-ঐ

0.010 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহাজান, ক্ষ তা-কালু, সাং-ঐ 0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৮০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আলনায়ার, ক্ষ তা-মসক্ষেি, সাং-ঐ 1.000 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৮০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মবোে, ক্ষ তা-নুরুে আক্ষিন, 

সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আেি, ক্ষ তা-আব্দুে 

হাক্ষিদ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জুবাইর, ক্ষ তা-আব্দুল্লাহ, সাং-ঐ 0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সালহব ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মিাস্তাক, 

সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৮১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর সাোি, ক্ষ তা-শক্ষি আেি, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা-ক্ষসক্ষিক, সাং-ঐ 0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইয়াছক্ষিন, ক্ষ তা-জক্ষসি উক্ষিন, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৪০ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

২৮১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-আব্দু 

শুক্কুর, সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মজাবাইর, ক্ষ তা-মৃত মিাস্তাক, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৮১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-আব্দু 

শুক্কুর, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৮১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িনছুর আেি, ক্ষ তা-তাজুে 

মুল্লুক, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ছুরুত আেি, ক্ষ তা-বক্ষশর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আক্ষির মহাছন, ক্ষ তা-জক্ষকর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৮২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মরাকসানা আক্তার, ক্ষ তা-মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

২৮২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ওির িারুক, ক্ষ তা-শািসুে 

আেি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা-নুর মহাছন, 

সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-আ: রহিান, 

সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-ক্ষসরাজুে 

হক, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

২৮২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর মহাছন, ক্ষ তা-নুর ইসোি, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সক্ষেমুল্লাহ, ক্ষ তা-ক্ষসরাজুে হক, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিনলসে ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী কািাে মহাসন, ক্ষ তা-ইউসুন্নবী, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৪৫ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

২৮২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-নুরুে 

ইসোি, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৮২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-নুরুে 

ইসোি, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিনলসে ঘরকদঘ বয 

৪৫ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৮৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িহালজর  াড়া নূরানী িািাসা, 

সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মুস্তাক্ষিজ, ক্ষ তা-রাহিত উল্লাহ, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১২ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রিজান, ক্ষ তা-   সাং-ঐ 1.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আক্ষিন ড্রাইিার, ক্ষ তা-

িিতাজ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

২৮৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আো উক্ষিন, ক্ষ তা-োে ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

শাহাব উক্ষিন, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিনলসে ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মরাকসানা আক্তার, ক্ষ তা-শক্ষি 

আেি, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিনলসে ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িামুন, ক্ষ তা-শািসু আেি, সাং-

ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

২৮৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-আবুে সছয়দ, 

সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিনলসে ঘরকদঘ বয ১২ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা-মৃত 

আনার আেী, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৪০ ফুে, 

প্রস্থ ৩০ ফুে

২৮৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা-ইব্রাক্ষহি, 

সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৮৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহজান, ক্ষ তা-সছয়দ আেি, 

সাং-ঐ

1.900 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৮৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আকবর, ক্ষ তা-িিতাজ 

আহিদ, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

২৮৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিাজাহার, ক্ষ তা-আেতাজ 

আহিদ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জয়নাে, ক্ষ তা-িিতাজ 

আহিদ, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-িিতাজ 

আহিদ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাহােদ নবী, ক্ষ তা-আব্দুে 

হাক্ষিদ, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিনলসে ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী হারুনুর রক্ষশদ, ক্ষ তা-হাজী 

জাির আেি, সাং-ঐ

0.600 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিনলসে ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৪৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আক্ষির মহাছন, ক্ষ তা-নুর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.160 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৪৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িরক্ষজনা, ক্ষ তা-িনুর আেি, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৫০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মরাকসানা, ক্ষ তা-মুলশ বদ 

ড্রাইিার, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৫১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিৌ: এনামুে হক, ক্ষ তা-

আক্ষজজুর রহিান, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিনলসে ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৫২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: সছয়দ নুর, ক্ষ তা-আ: 

ছািাদ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৪০ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

২৮৫৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: বকুে, ক্ষ তা-মিা: আবুে 

কাোি, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৫৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রুলবে, ক্ষ তা-সছয়দ, সাং-ঐ 0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৫৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িাহাচান, ক্ষ তা-কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৫৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মহোে, ক্ষ তা-মিা: শাহাব 

উক্ষিন, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৫৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: আরািা, স্বািী-ছাোি, 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৫৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিাক্তার, ক্ষ তা-কক্ষবর, 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে
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(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮৫৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আ: আক্ষেি, ক্ষ তা-বক্ষদ 

আেি, সাং-ঐ

1.200 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৬০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আবু তালহর, ক্ষ তা-মৃত 

কালু, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৬১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রায়হান, ক্ষ তা-মৃত 

কালদর, সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৬২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুর আেি, ক্ষ তা-আ: 

খালেক, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৬৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রুলবে, ক্ষ তা-আ: খালেক, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৬৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নাক্ষছর, ক্ষ তা-কালদর, সাং-

ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৬৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

গফুর, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৬৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: গক্ষণ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-শাহাব 

উক্ষিন, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৬৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জািাে, ক্ষ তা-মিাজালেে, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৬৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আক্ষজজ, ক্ষ তা-িাহাদুে, 

সাং-ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৬৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ছাো উক্ষিন বাবুে, ক্ষ তা-

মৃত নুরুে হক, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৭০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ছক্ষেি, ক্ষ তা-শাহা আেি, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৭১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রক্ষিকুে, ক্ষ তা-মৃত 

কালদর ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৭২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-আব্বাস 

আহিদ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৭৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িনজুর, ক্ষ তা-মৃত গুরা ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৭৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: এিদাদ, ক্ষ তা-আ: কক্ষরি, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৭৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে হুদা, ক্ষ তা-মৃত 

িিতাজ, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৮৭৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা-আব্দুে 

আক্ষজজ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

২৮৭৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাির আেি, ক্ষ তা-মৃত 

খক্ষেলুর রহিান, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৮৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

খক্ষেলুর রহিান, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িনজুর আেি, ক্ষ তা-মৃত 

খক্ষেলুর রহিান, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ছমুদা আকতার, স্বািী-মৃত শাহ 

আেি, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৮১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মরজাউে, ক্ষ তা-

মিাজাফ্ির, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৮৮২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষেেন, ক্ষ তা-আহেদ, সাং-

ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮৮৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রুলবে, ক্ষ তা-শািসুে আেি, 

সাং-ঐ

1.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৮৮৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষরয়াদ, ক্ষ তা-মিা: হাক্ষছি, 

সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৮৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী োইো মবগি, ক্ষ তা-আতুে 

মহাছন, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৮৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: এলজহার, ক্ষ তা-িিতাজ 

আহিদ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৮৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আকবর, ক্ষ তা-িিতাজ, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৮৮৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আক্ষিন, ক্ষ তা-িিতাজ, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৮৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জয়নাে, ক্ষ তা-িিতাজ, সাং-ঐ 0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শাহজাহান, ক্ষ তা-, সাং-ঐ 0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিারকান, ক্ষ তা-ইয়াক্ষছন, সাং-

ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা-িদন 

আেী, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

২৮৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রুিানা, স্বািী-মবোে, সাং-ঐ 0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিারকান, ক্ষ তা-এলজহার 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.600 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

২৮৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা-গুরা ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৮৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: হাক্ষছি, ক্ষ তা-জক্ষহর, সাং-

ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৮৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আকতার, ক্ষ তা-এলজহার ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৮৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মরলহনা, ক্ষ তা-োন্ডা ক্ষিয়া, সাং-

ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৮৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-কালো 

ক্ষিয়া, সাং-মঘানা  াড়া, 

কক্সবাজার সদর।

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মসক্ষেি, ক্ষ তা-বাদশা ক্ষিয়া, সাং-

ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িনজুর আেি, ক্ষ তা-মৃত 

কালো ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ছালবর ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত 

কালো ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী কলেিা খাতুন, ক্ষ তা-আ: 

জক্ষেে, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জালহদ, ক্ষ তা-আবুে 

মহাসাইন, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৯০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িালেক, ক্ষ তা-আবুে 

মহাসাইন, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী হাসান আেী, ক্ষ তা-ক্ষগয়াস 

উক্ষিন, সাং-ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু তালহর, ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

িক্ষজদ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা-বাদশা, 

সাং-ঐ

1.200 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-আক্ষির 

মহাসাইন, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জক্ষসি, ক্ষ তা-কাো ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৯১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মবালো িাক্ষে, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহাজাহান, ক্ষ তা-কাো ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষরিাত, ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জক্ষসি, ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৯১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নাক্ষছর আহােদ, ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ ক্ষবক্ষডংকদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

২৯১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রক্ষিক, ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মসক্ষেি, ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু বক্কর, ক্ষ তা-মসােতান 

আহিদ, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৯২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষ য়ারু মচৌধুরী, ক্ষ তা-শক্ষি 

মচৌধুরী, সাং-ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৯২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মরনু আরা, স্বািী-মিারকান, 

সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আলনায়ারা, স্বািী-ইক্ষেয়াছ, সাং-

ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী োলু, ক্ষ তা-আব্দু শুক্কুর, সাং-ঐ 1.500 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মবোে, ক্ষ তা-আব্দু শুক্কুর, 

সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী কালো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-ইউসুি, 

সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: কালসি, ক্ষ তা-ইউসুি, 

সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আেি, ক্ষ তা-রিজান 

আেী, সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: োলু, ক্ষ তা-সছয়দ আেি, 

সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা-রিজান 

আেী, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী হাক্ষবব আহেদ, ক্ষ তা-কাো 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৯৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী কািাে মহাসাইন, ক্ষ তা-হাক্ষবব 

আহেদ, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তা-কালো ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী দাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-আ: কক্ষরি, 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী  াক্ষখ আকতার, স্বািী-ক্ষসরাজ, 

সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মছনুয়ারা আক্তার, স্বািী-আ: 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মবড়ার ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিাজালেে, ক্ষ তা-চাদ 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ইউনুছ, ক্ষ তা-ক্ষসকদার 

আেী, সাং-ঐ

0.700 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িিতাজ, ক্ষ তা-িক্ষনর 

আহােদ, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মবড়ার ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা-ক্ষদে 

মিাহােদ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  াকা ঘরকদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ২৫ ফুে

২৯৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: বাবুে, ক্ষ তা-ক্ষসকদার 

আেী, সাং-ঐ

1.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িালতিা মবগি, স্বািী-কাো 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষিজান, ক্ষ তা-কাো ক্ষিয়া, সাং-

ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িনু আক্তার, ক্ষ তা-কাো ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষদে বাহার, স্বািী-লুকিান 

হাক্ষকি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা-

চাঁদ ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: কালু, ক্ষ তা-সছয়দ আেি, 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আেী মহাসাইন, ক্ষ তা-ইউসুি 

আেী, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৪৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহাজাহান, ক্ষ তা-আেী 

মহাসাইন, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৪৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর কক্ষবর, ক্ষ তা-আেী আহিদ, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৫০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর আেি, ক্ষ তা-মৃত সছয়দ 

আেি, সাং-ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৫১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শক্ষি আেি, ক্ষ তা-গুরা ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৫২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মকারক্ষশদ আেি, ক্ষ তা-গুরা 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৫৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা-ক্ষসকান্দর, 

সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে
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২৯৫৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী খক্ষতজা, স্বািী-মসক্ষেি, সাং-ঐ 0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৫৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রুক্ষব আকতার, স্বািী-কািাে 

মহালসন, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৫৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে বশর, ক্ষ তা-আক্ষির 

মহালসন, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৫৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নূর মুহােদ, ক্ষ তা-িজে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৫৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নূর ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-িজে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৫৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু বকর, ক্ষ তা-িজে কক্ষরি, 

সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৬০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আক্ষজি, ক্ষ তা-ইসোি, 

সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৬১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রাক্ষবয়া মবগি, স্বািী-কক্ষবর 

মহালসন, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৬২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মরলহনা আকতার, স্বািী-রুলবে, 

সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৬৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সাবু, স্বািী-মৃত মুকতার সাং-ঐ 0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৬৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নূরুে হক, ক্ষ তা-বাচা ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৬৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মসােতান আহিদ, ক্ষ তা-বাচা 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৬৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রালসে, ক্ষ তা-মিাস্তাক ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৬৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা-আবুে হাক্ষকি, 

সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৬৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জক্ষসি, ক্ষ তা-নূর মুহােদ, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৬৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী খুরক্ষশদা মবগি, স্বািী-ক্ষদদার, 

সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৭০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জয়নাে, ক্ষ তা-নূর 

মিাহােদ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৭১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাক্ষিনা আকতার, স্বািী-িনজুর, 

সাং-ঐ

1.700 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৯৭২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মুক্ষজবুে হক, ক্ষ তা-মৃত ছক্ষেি 

উক্ষিন, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৭৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মজসক্ষিন আক্তার, স্বািী-িজে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

1.500 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৭৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িসক্ষজদ ও িািাসা, সাং-ঐ 0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিনলসেকদঘ বয ৪০ ফুে, 

প্রস্থ ৩০ ফুে

২৯৭৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইছিত আরা, ক্ষ তা-মৃত 

আকতার কািাে, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৯৭৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মুহােদ আেি, ক্ষ তা-সাইফুে 

মুল্লুক, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯৭৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রালবয়া বছরী, স্বািী-সালে 

আহেদ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইক্ষিস, ক্ষ তা-সাইফুে মিাল্লুক, 

সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আরিান, ক্ষ তা-সাইফুে 

মিাল্লুক, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শক্ষরি, ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

গক্ষণ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৮১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আেি, ক্ষ তা-আব্দুে নবী, 

সাং-ঐ

1.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

১৫ ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৮২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সাোহ উক্ষিন বাবুে, ক্ষ তা-মৃত 

নুরুে হক, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৮৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আবছার, ক্ষ তা-রিজান 

আেী, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৮৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী উসিান তালহর, ক্ষ তা-রক্ষশদ 

আহিদ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৮৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রুিা আকতার, স্বািী-মদলোয়ার, 

সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৮৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মুরক্ষশদা আকতার, স্বািী-মিা: 

রক্ষশদ, সাং-ঐ

1.300 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৮৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মসক্ষেনা আক্তার, স্বািী-মৃত আবু 

তালেব, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৮৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী  ারিীন আকতার, স্বািী-আবুে 

মহাসাইন, সাং-ঐ

0.500 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৮৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রাহালনা আক্তার, স্বািী-মিা: 

জক্ষসি, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ছাহারা মবগি, স্বািী-আব্দুে 

িক্ষজদ, সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আেি শাহার, স্বািী-এলহসান, 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রুহালনা আক্তার, স্বািী-

মিাবারক, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মবড়ার ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী  াক্ষখ আকতার, স্বািী-িামুন, 

সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৯৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আনুয়ারা মবগি, স্বািী-ক্ষিয়া 

মহাসাইন, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মসক্ষেনা আকতার, স্বািী-আব্দু 

সাোি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

২৯৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জালহদা মবগি, স্বািী-মিা: 

জক্ষসি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মগােলছর, স্বািী-নুর মহাসাইন, 

সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

২৯৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জালহদা মবগি, স্বািী-োলু, সাং-

ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

২৯৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষরয়ি, স্বািী-মৃত িনজুর 

মহালসন, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মুক্তা মবগি, স্বািী-গুরা ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  লেক্ষথন ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩০০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মজাসনা আক্তার, স্বািী-আব্দু 

িান্নান রাজু, সাং-ঐ

1.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আেতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত 

সছয়দ ইসোি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

৫০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকাকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩০০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জক্ষসি, ক্ষ তা-সাহাব 

উক্ষিন, সাং-ঐ

1.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা-আব্দুে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২  াকা ঘরকদঘ বয ৫০ ফুে, 

প্রস্থ ৩০ ফুে

৩০০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রুলবে, ক্ষ তা-মৃত শাহ 

ক্ষনয়াছ, সাং-ঐ

1.200 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ ক্ষবক্ষডংকদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ৩০ ফুে

৩০০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আবছার, ক্ষ তা-মসােতান 

আহিদ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সািাি, ক্ষ তা-  সাং-ঐ 0.900 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িিতাজ আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষিউছন  সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত ক্ষিউছন, 

সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাির আেি, ক্ষ তা-মৃত নুরুে 

হক সওদাগর, সাং-ঐ

1.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাির আেি, ক্ষ তা-মৃত নুরুে 

হক সওদাগর, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলসর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শািসুে আেি, ক্ষ তা-আব্দুে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-িিতাজ 

আহিদ, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-সছয়দ 

কক্ষরি, সাং-ঐ

1.500 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকাকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩০১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-গুো 

মহাসাইন, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকাকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দুে আক্ষেি, ক্ষ তা-আহিদ 

মহালসন, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ ক্ষবক্ষডং ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩০২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ছারা খাতুন, ক্ষ তা-মৃত আব্দু 

শুক্কুর, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাক্ষগর মহাসাইন, ক্ষ তা-আক্ষির 

মসােতান, সাং-ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩০২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িকতুে মহাসাইন, ক্ষ তা-আক্ষির 

মসােতান, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জক্ষসি, ক্ষ তা-আক্ষির 

মসােতান, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা-মৃত আব্দু 

শুক্কুর, সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে
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৩০২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহ আেি, ক্ষ তা-মৃত ক্ষিউছন, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী চাঁদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত ক্ষিউছন, 

সাং-ঐ

0.090 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩০২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত ক্ষিউছন, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষসরাজ, ক্ষ তা-আবুে মহাসাইন, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শাহজাহান, ক্ষ তা-বাদশা 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আেি, ক্ষ তা-বাদশা 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-ইজত আেী, 

সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইসোি, ক্ষ তা-ইজত আেী, 

সাং-ঐ

1.600 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী কাো পুতু, ক্ষ তা-ইজত আেী, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩০৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত ক্ষছক্ষিক 

আহিদ, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আরিা মবগি, স্বািী-মৃত নুরুে 

আেি, সাং-ঐ

1.500 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর নাহার, স্বািী-মৃত ইসোি, 

সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িনছুর, ক্ষ তা-মৃত বাদশা 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.080 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৪ ফুে

৩০৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আনুয়ারা মবগি, স্বািী-িাহছন, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: কালো, ক্ষ তা-মৃত উক্ষজর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী খুরক্ষশদা মবগি, স্বািী-

জাহাঙ্গীর, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩০৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িনছুর, ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আরািা আক্তার, স্বািী-মসক্ষেি 

উক্ষিন, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা-বদু 

আহিদ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষিজান, ক্ষ তা-মিাক্তার 

আহিদ, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৪৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাহােদ বুক্ষশ, ক্ষ তা-মৃত হাছন 

ক্ষিক্ষজ্জ, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে
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৩০৪৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী োলু মবগি, ক্ষ তা-মৃত হাছন 

ক্ষিক্ষজ্জ, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৫০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-মৃত হাছন 

ক্ষিক্ষজ্জ, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকাকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৫১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত হাছন 

ক্ষিক্ষজ্জ, সাং-ঐ

0.700 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৫২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা-

অজ্ঞাত, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকাকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৫৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিাবারক, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকাকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৫৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী হালিজ সছয়দ আেি, ক্ষ তা-

মৃত সছয়দ আহিদ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ ক্ষবক্ষডং ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

৩০৫৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রক্ষব আেি, ক্ষ তা-মৃত শািসুে 

আেি, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৫৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রিজান, ক্ষ তা-নুর মহাছন, সাং-

ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৫৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা-মৃত 

শািসুে আেি, সাং-ঐ

1.600 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩০৫৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আকতার িাক্ষে, ক্ষ তা-মৃত 

িক্ষনরুজ্জািান, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩০৫৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বাদশা িাক্ষে, ক্ষ তা-মৃত 

িক্ষনরুজ্জািান, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩০৬০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাির আহিদ, ক্ষ তা-, সাং-ঐ 0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৬১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবুে কাোি, ক্ষ তা-নুর 

মহাসাইন, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৬২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নূর মহাসাইন, ক্ষ তা-মৃত দুদু, 

সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৬৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী োইো মবগি, ক্ষ তা-মৃত ইছা 

আহিদ সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৬৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দু, ক্ষ তা-মৃত আব্দুে কক্ষরি, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

৩০৬৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ম ঠান, ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

1.600 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৬৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: হালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত 

আব্দুে কক্ষরি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৬৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মুহােদ আেী, ক্ষ তা- আব্দুে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৬৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: হাক্ষছি, ক্ষ তা-আব্দুে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৬৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সুক্ষিয়া মবগি, স্বািী- আব্দুে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৭০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৭১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইউনুছ, ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৭২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-আব্দুে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১২ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩০৭৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাস্তিা, ক্ষ তা-মৃত ইছাক, সাং-

ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৭৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আলনায়ার, ক্ষ তা-আেী 

আহিদ, সাং-ঐ

1.200 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৭৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আকবর, ক্ষ তা-মৃত নূরুে 

ইসোি, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৭৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষদেদার মবগি, স্বািী-কালু, 

সাং-ঐ

1.900 নাক্ষ তখােী ২৪১২ 1 ১০৩০৬ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩০৭৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা-মৃত জক্ষির 

উক্ষিন, সাং-িধ্য নাক্ষ তখােী 

(বে মখোর িালঠর দক্ষিলণ), 

৫নং ওয়াড ব, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

0.900 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রক্ষিজ উক্ষিন, ক্ষ তা-মঠকী বুড়া, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু আহিদ, ক্ষ তা-মৃত আ: 

নবী, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩০৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আনসার, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, সাং-ঐ 0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ ক্ষবক্ষডংকদঘ বয ৫০ ফুে, 

প্রস্থ ৫০ ফুে

৩০৮১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িনজুর ড্রাইিার, ক্ষ তা-মৃত আ: 

নবী, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩০৮২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবছার, ক্ষ তা-মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৮৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে হক, ক্ষ তা-মৃত নুর 

আহিদ, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৮৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আক্ষির মহালসন মচৌক্ষকদার, 

ক্ষ তা-অজ্ঞাত, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৮৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী দরলবশ আেী, ক্ষ তা-মৃত আ: 

শুক্কুর, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৮৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহ আেি, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, সাং-

ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৮৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু কাোি, ক্ষ তা-মৃত আিীর 

আেী, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ ক্ষবক্ষডংকদঘ বয ৪০ ফুে, 

প্রস্থ ৪০ ফুে

৩০৮৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুেিা, ক্ষ তা-আবু আহিদ, 

সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৮৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী তছক্ষেিা, স্বািী-বুলু ক্ষিয়া, সাং-

ঐ

0.980 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু কাোি, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩০৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু কাোি, ক্ষ তা-অজ্ঞাত সাং-

ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবুে মহালসন, ক্ষ তা-মৃত নুর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে সদঘ বয 

১০ ফুে, প্রস্থ ৭ ফুে

৩০৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: হালশি, ক্ষ তা-মৃত জালবর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩০৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা-মিাজালহর 

আহিদ, সাং-ঐ

1.600 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নাগু, ক্ষ তা-মিাজালহর আহিদ, 

সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাজালহর আহিদ (ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা-মৃত জব্বার, সাং-ঐ

1.600 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩০৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আসাদুজ্জািান, ক্ষ তা-ইসহাক 

আহাং, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৫০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩০৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবুে কালশি, ক্ষ তা-আশরাি 

আেী, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘর ২টি সদঘ বয 

৫০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে 

সদঘ বয ১০ ফুে, প্রস্থ ৭ 

ফুে

৩০৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রাক্ষজয়া মবগি, স্বািী-নুর 

মিাহােদ, সাং-ঐ

1.900 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িামুন, ক্ষ তা-মৃত শাহ আেি, 

সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ ক্ষবক্ষডং ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩১০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা-আ: 

হালশি, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা-আশরাি 

আেী, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৫০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা-মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: গফুর, ক্ষ তা-নুরুে হাক্ষকি, 

সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সালবকুন্নাহার, ক্ষ তা-এজাহার 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা-আেতাজ, 

সাং-ঐ

0.010 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রক্ষশদ, ক্ষ তা-আেতাজ, সাং-ঐ 0.010 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবুে মহালসন ড্রাইিার, ক্ষ তা-

মৃত আক্ষির উক্ষিন, সাং-ঐ

1.400 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৪০ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

৩১০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষরদ উক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

ইসহাক, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৪০ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

৩১১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা-মৃত পুতন 

আেী, সাং-ঐ

0.010 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: হাক্ষকি, ক্ষ তা-মৃত পুতন 

আেী, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘর  সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আেী আহিদ, ক্ষ তা-মৃত পুতন 

আেী, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৫০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩১১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু তালহর কালু (ক্ষিলেজার), 

ক্ষ তা-মৃত আব্বাছ আহিদ, সাং-

ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

আবুে কালশি, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে
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৩১১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহাং, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: ছাোি, ক্ষ তা-মৃত ক্ষছক্ষিক 

আহাং, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইউছু  আেী, ক্ষ তা-মৃত 

ওক্ষছউর রহিান, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দা মবগি, স্বািী-সছয়দ 

মহালসন, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িলয়জা খাতুন, স্বািী-নক্ষজর 

আহাং সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ১০ 

ফুে, প্রস্থ ৭ ফুে

৩১২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: কক্ষরি, ক্ষ তা-আ: ছক্ষব, সাং-

ঐ

1.500 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: ছক্ষব, ক্ষ তা-মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ নুর, ক্ষ তা-মৃত আব্দুল্লাহ, 

সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা-মৃত 

আব্দুল্লাহ, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জুহুরা খাতুন, ক্ষ তা-মৃত 

আব্দুল্লাহ, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩১২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নবী মহালসন, ক্ষ তা-আ: গফুর, 

সাং-ঐ

1.200 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আেী মহালসন, ক্ষ তা-আ: গফুর, 

সাং-ঐ

1.200 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শালহনুর, স্বািী-মৃত আবুে 

মহালসন, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩১২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী হাক্ষিদ মহালসন, ক্ষ তা-মৃত আ: 

গফুর, সাং-ঐ

1.300 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩১২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িলয়জা খাতুন, স্বািী-আ: গফুর, 

সাং-ঐ

1.500 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইসিাইে, ক্ষ তা-মিাক্তার 

আহিদ, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা-মৃত অক্ষছউর 

রহিান, সাং-ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

৪০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা-আকবর 

আহিদ, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আেী মহালসন, ক্ষ তা-আবু 

তালহর, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইসিাঈে, ক্ষ তা-নবাব ক্ষিয়া 

ক্ষিস্ত্রী, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-মৃত 

হাক্ষবব উল্লাহ, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ওির িারুক, ক্ষ তা-আয়ুব 

আেী, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: রক্ষশদ, ক্ষ তা-সছয়দ 

মহালসন, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইসিাঈে, ক্ষ তা-ধনু, সাং-ঐ 0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বাবুে, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, সাং-ঐ 0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা-মৃত নুর 

আহিদ, সাং-পূব ব নাক্ষ তখােী, 

৬নং ওয়াড ব, ইসোিপুর, 

কক্সবাজার সদর।

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ৩টি 

সদঘ বয ৬০ ফুে, প্রস্থ ৪০ 

ফুে

৩১৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আলয়শা, স্বািী-খুইল্যা ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

৪০ ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রিজান, ক্ষ তা-নুর আহিদ, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-নুর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.900 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

িিতাজ আহিদ, সাং-ঐ

1.400 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

৪০ ফুে, প্রস্থ ৪০ ফুে

৩১৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা-আেী 

আহিদ, সাং-ঐ

0.070 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ২টি  

সদঘ বয ১০০ ফুে, প্রস্থ 

৫০ ফুে

৩১৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

িিতাজ আহিদ, সাং-ঐ

1.900 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ ১টি মসক্ষি  াকা 

ঘরকদঘ বয ৫০ ফুে, প্রস্থ 

১৫ ফুে টিনলসে ঘর 

সদঘ বয ১৫ ফুে, প্রস্থ ১০ 

ফুে টিনলসে িাি ব সদঘ বয 

৫০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জালহদুে হক, ক্ষ তা-মৃত 

িিতাজ আহিদ, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি 

সদঘ বয ৩০ ফুে, প্রস্থ ১০ 

ফুে ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৪০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩১৪৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

িিতাজ আহিদ, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৫০ ফুে, 

প্রস্থ ৫০ ফুে

৩১৪৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা-ওির 

সুেতান, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ ক্ষবক্ষডং সদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৫০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাির আেি, ক্ষ তা-আ: রক্ষশদ, 

সাং-ঐ

0.010 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি 

সদঘ বয ৩০ ফুে, প্রস্থ ২০ 

ফুে টিনলসে ঘর ১টি 

সদঘ বয ১৫ ফুে, প্রস্থ ১০ 

ফুে

৩১৫১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইসোি, ক্ষ তা-িকবুে আহিদ, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ৫০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৫২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহাজান, ক্ষ তা-ওির সুেতান, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ ক্ষবক্ষডংকদঘ বয ২০ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৫৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ওির সুেতান, ক্ষ তা-মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে
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ক্ষস.এস  

দাগ

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১৫৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িনছুর, ক্ষ তা-মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৫৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শািসুে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

৪০ ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩১৫৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিারকান, ক্ষ তা-মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ ক্ষবক্ষডংকদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৫৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিৌেিী িিতাজ আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত মিা: কালু, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘর ১টি 

সদঘ বয ২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ 

ফুে মসক্ষি  াকা মজাড়া 

ঘর  সদঘ বয ৩০ ফুে, প্রস্থ 

২০ ফুে

৩১৫৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জালন আেি, ক্ষ তা-আেতাজ, 

সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ টিনলসে ঘর ১টি সদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে 

মসক্ষি  াকা ঘর ১টি 

সদঘ বয ৩০ ফুে, প্রস্থ ৩০ 

ফুে

৩১৫৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: জব্বার, ক্ষ তা-মৃত সুেতান 

আহিদ, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ ক্ষবক্ষডং ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

৩১৬০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: শুক্কুর, ক্ষ তা-মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

১০ ফুে, প্রস্থ ৭ ফুে 

ক্ষবক্ষডং ঘর ১টি সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৬১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা-মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

1.500 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ঘর সদঘ বয 

৩৫ ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩১৬২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সছয়দ আেি, ক্ষ তা-মৃত োে 

ক্ষিয়া (ক্ষিলেজার), সাং-ঐ

1.500 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা মজাড়া ঘর  

২টি সদঘ বয ৩৫ ফুে, প্রস্থ 

৩০ ফুে মসক্ষি  াকা 

মদাকান ১টি সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৬৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ওসিান, ক্ষ তা-মৃত োে ক্ষিয়া 

(ক্ষিলেজার), সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘর মজাড়া ২টি 

সদঘ বয ৩৫ ফুে, প্রস্থ ৩০ 

ফুে

৩১৬৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আেী, ক্ষ তা-মৃত দক্ষেলুর 

রহিান, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘর ২টি সদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৬৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জক্ষসি, ক্ষ তা-মৃত দক্ষেলুর 

রহিান, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ২টি মজাড়া 

ঘরকদঘ বয ৩০ ফুে, প্রস্থ 

২০ ফুে

৩১৬৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আিছার, ক্ষ তা-মৃত দক্ষেলুর 

রহিান, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ১টি 

ঘরকদঘ বয ৩০ ফুে, প্রস্থ 

১৫ ফুে

৩১৬৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শক্ষি আেি, ক্ষ তা-মৃত দক্ষেলুর 

রহিান, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ মসক্ষি  াকা ১টি 

ঘরকদঘ বয ৩০ ফুে, প্রস্থ 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১৬৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত দক্ষেলুর 

রহিান, সাং-ঐ

0.020 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘর ১টি সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে মসক্ষি 

 াকা ২টি মজাড়া ঘর 

সদঘ বয ১০০ ফুে, প্রস্থ 

৩০ ফুে

৩১৬৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বাবুে, ক্ষ তা-মৃত সুেতান 

আহিদ, সাং-ঐ

0.060 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘর ২টি সদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৭০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: আক্ষজজ, ক্ষ তা-আ: শুক্কুর, 

সাং-ঐ

1.000 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ টিনলসে ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৭১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

তাজুর মুল্লুক, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ টিনলসে ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ৭ ফুে

৩১৭২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জক্ষহর ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত সািশুে 

আেি, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির মজাড়া ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৭৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-ছালেহ 

আহিদ, সাং-ঐ

0.800 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৭৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রিজান, ক্ষ তা-আ: শুক্কুর, সাং-

ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৭৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

আেী মহালসন, সাং-ঐ

0.030 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৭৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে হুদা, ক্ষ তা-মৃত জয়নাে 

আলবদীন, সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৭৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর ইসোি, ক্ষ তা-মৃত িতেব, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির মজাড়া ঘর  

২টিকদঘ বয ৩০ ফুে, প্রস্থ 

৩০ ফুে

৩১৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবুে কালশি, ক্ষ তা-বাদশা 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.040 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ টিনলসে ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষরদুয়ান প্রবাসী, ক্ষ তা-িনজুর, 

সাং-ঐ

0.050 নাক্ষ তখােী ২৪২০ 1 ১৩০৪০ ২ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ওক্ষে আহিদ, ক্ষ তা- সাং-

পূব ব নাক্ষ তখােী, ৬নং ওয়াড ব, 

ইসোিপুর, কক্সবাজার সদর।

০. ১ 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১২ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৮১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মহালসন ড্রাইিার, ক্ষ তা- সাং-ঐ 0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩১৮২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বক্ষদ আেি, ক্ষ তা-দক্ষেলুর 

রহিান, সাং-ঐ

0.110 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৮৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা-

আেতাজ আহিদ, সাং-ঐ

1.500 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘর ২টিকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে সদঘ বয 

১৫ ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৮৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আেি, ক্ষ তা-মৃত আেী 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.140 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৮৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাক্তার, ক্ষ তা-মৃত আ: জব্বার, 

সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৬০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৮৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইউনুছ, ক্ষ তা-শক্ষি আেি, সাং-

ঐ

0.110 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১৮৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মসক্ষেি, ক্ষ তা-কক্ষবর, সাং-ঐ 0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩১৮৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নাক্ষসর, ক্ষ তা-মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

1.800 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩১৮৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আকতার মহালসন, ক্ষ তা-নুর 

আেি, সাং-ঐ

1.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িনজুর আেি, ক্ষ তা-হাক্ষবব 

উল্লাহ, সাং-ঐ

0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নাক্ষসর, ক্ষ তা-মৃত আেি, 

সাং-ঐ

1.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

৩১৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ধো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-জালকর, সাং-

ঐ

0.800 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রক্ষিক, ক্ষ তা-মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৪ ফুে

৩১৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু তালহর, ক্ষ তা-সাব ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষিজান, ক্ষ তা-বক্ষদ আেি, সাং-

ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রালসে, ক্ষ তা-শাহ আেি, সাং-

ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩১৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: িালেক, ক্ষ তা-সুেতান 

আহিদ, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মজাড়া িাটির ঘরকদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩১৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মসক্ষেি, ক্ষ তা-কালদর, সাং-ঐ 0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩১৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষজল্লুর রহিান, ক্ষ তা- সাং-ঐ 0.070 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মবদার ক্ষিয়া, ক্ষ তা-হাসান 

আেী, সাং-ঐ

0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর জাহান, স্বািী-  সাং-ঐ 1.600 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিনলসে ঘরকদঘ বয ১০ 

ফুে, প্রস্থ ০৭ ফুে

৩২০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শক্ষিকুর রহিান, ক্ষ তা-সছয়দ 

আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবুে কালশি, ক্ষ তা-সাহাব 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

1.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ ক্ষবক্ষডংকদঘ বয ৩০ ফুে, 

প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জক্ষসি, ক্ষ তা-মৃত কালু ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রক্ষহিা, স্বািী-িনজুর আেি, 

সাং-ঐ

1.300 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আেি, ক্ষ তা-মৃত 

মিাজালহর, সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মজাড়া ঘর টিলনরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িারুক, ক্ষ তা-আব্দু সাোি, সাং-

ঐ

0.140 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা-আবুে 

কালশি, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে
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৩২০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-কালদর 

মুল্লুক, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা মজাড়া 

ঘরকদঘ বয ৩০ ফুে, প্রস্থ 

৪০ ফুে

৩২১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: রক্ষশদ, ক্ষ তা-আব্দুে 

জক্ষেে, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১০ 

ফুে, প্রস্থ ০৭ ফুে

৩২১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িাহমুদুে কক্ষরি, ক্ষ তা-আহিদ 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ২০ ফুে

৩২১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ছালয়রা, স্বািী-মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিনলসে ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী এরশাদ, ক্ষ তা-সাহাব উক্ষিন, 

সাং-ঐ

0.110 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর আেি, ক্ষ তা-শাহজান, সাং-

ঐ

0.140 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষিজান, ক্ষ তা-সছয়দ আহিদ, 

সাং-ঐ

0.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শািসু, ক্ষ তা-মৃত নুর আহিদ, 

সাং-ঐ

1.400 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী কালু বক্ষশর, ক্ষ তা-মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ম োন, ক্ষ তা-মৃত আব্দুর বশর, 

সাং-ঐ

2.500 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রুহুে আক্ষিন, ক্ষ তা-কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ৪০ ফুে

৩২২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহজান, ক্ষ তা-আ: শক্কুর, সাং-

ঐ

0.800 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩২২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িিতাজুে হক, ক্ষ তা-আব্দু 

রক্ষশদ, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩২২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী হাক্ষিদ মহালসন, ক্ষ তা-নুরুে 

আক্ষিন, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মিাতালহর 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাবারক, ক্ষ তা-আবুে শিা, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবুে শিা, ক্ষ তা-মৃত ইউছু  

আেী, সাং-ঐ

0.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩২২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নূরুে কক্ষবর, ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

িক্ষজদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে১

৩২২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী কালশি, ক্ষ তা-মৃত সছয়দ নুর 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফু১৩ে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩২২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী হাক্ষিদ, ক্ষ তা-মৃত ওবাইদুে 

হক, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩২২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাক্ষকর, ক্ষ তা-মৃত ওবাইদুে 

হক, সাং-ঐ

1.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নবী মহালসন, ক্ষ তা-ঠান্ডা ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা-      

সাং-ঐ

1.500 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ ১ তো ক্ষবক্ষশষ্ট 

ক্ষবক্ষডংকদঘ বয ৫০ ফুে, 

প্রস্থ ৫০ ফুে



মিৌজা
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খক্ষতয়ান

আর.এস 
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩২৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা-গুরা ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিনলসে ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আেিগীর, ক্ষ তা-মৃত মিা: 

মহালসন, সাং-ঐ

0.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মসালেিান, ক্ষ তা-জাোে 

আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১০ 

ফুে, প্রস্থ ০৭ ফুে

৩২৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শািসু, ক্ষ তা-জাোে আহিদ, 

সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

বদরুজ্জািান, সাং-ঐ

1.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাির আেি, ক্ষ তা-মৃত আেী 

মহালসন, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা মজাড়া 

ঘরকদঘ বয ৩৫ ফুে, প্রস্থ 

৩৫ ফুে

৩২৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী কািাে, ক্ষ তা-েম্বা টনু, সাং-ঐ 0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী খুরক্ষশদা, স্বািী-মসালেিান, সাং-

ঐ

0.110 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী টলু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত হাছন 

আেী, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মসনামুে হক, ক্ষ তা-আ: শুক্কুর, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিনলসে ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী এনামুে হক, ক্ষ তা-আ: শুক্কুর, 

সাং-ঐ

1.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবছার, ক্ষ তা-নুরুে আক্ষজি, 

সাং-ঐ

1.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা-আ: রক্ষশদ, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রক্ষহি, ক্ষ তা-ছালবর আহিদ, 

সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আিান উল্লাহ, ক্ষ তা-সুেতান 

আহিদ, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সাইফুে, ক্ষ তা-শািসু, সাং-ঐ 0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৪৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহজান, ক্ষ তা-মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং-ঐ

1.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৪৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আব্দু সত্তার, ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

িক্ষজদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৫০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাির, ক্ষ তা-হাজী গুরা ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৫১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শালহনা, স্বািী-হাসান আেী, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৫২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী কালশি, ক্ষ তা-হালসি, সাং-ঐ 0.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিনলসে ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৫৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িনসুর আেি, ক্ষ তা-সাহাব 

উক্ষিন, সাং-ঐ

0.800 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৫৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত আেী 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিনলসে ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩২৫৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জান্নাতুে মিরলদৌস, স্বািী-

আলনায়ার মহালসন, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ ঘরকদঘ বয ২০ ফুে, প্রস্থ 

১৫ ফুে

৩২৫৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষরনা আক্তার, ক্ষ তা-সাহাব 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

1.800 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৫৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী  াখী, স্বািী-মৃত ক্ষজয়াউর 

রহিান, সাং-ঐ

1.500 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৫৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ক্ষজল্লুর রহিান, ক্ষ তা-নুর 

ইসোি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৫৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী কািাে, ক্ষ তা-মৃত কালু, সাং-ঐ 0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৬০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নবী মহালসন, ক্ষ তা-মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৬১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: আলখর, ক্ষ তা-মৃত আ: 

শক্ষহদ, সাং-ঐ

1.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৬২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাক্ষকর, ক্ষ তা-দুধু ক্ষিয়া, সাং-ঐ 0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৬৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-ক্ষছক্ষিক 

আহিদ, সাং-ঐ

1.800 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘর মজাড়াকদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৬৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর ইসোি, ক্ষ তা-বক্ষশর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৬৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী হারুনুর রক্ষশদ, ক্ষ তা-আ: 

জক্ষেে, সাং-ঐ

0.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৬৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইসিাঈে, ক্ষ তা-তালহর প্রকাশ 

কালু, সাং-ঐ

1.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৬৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আক্ষিনা খাতুন, স্বািী-মৃত 

হাক্ষববুর রহিান, সাং-ক্ষিলেজার 

 াড়া, ৬নং ওয়াড ব, ইসোিপুর, 

কক্সবাজার।

0.110 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৬৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: িক্ষজদ, ক্ষ তা-আ: জব্বার, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘর সদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩২৬৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আক্তার মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

বদর আক্ষিন, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৭০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা-মৃত সতয়ি 

মগাোে, সাং-ঐ

0.130 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩২৭১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মসলতরা মবগি, স্বািী-সসয়দ 

আেি, সাং-ঐ

0.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকাকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৭২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা-

মুসক্ষেি গাজী, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৭৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ওির িারুক, ক্ষ তা-মশখ জাহান 

আেী, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৭৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাবারক, ক্ষ তা-মশখ জাহান 

আেী, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৭৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু মহনা, ক্ষ তা-আবু সািা, 

সাং-ঐ

1.600 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে
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৩২৭৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আলশয়া ক্ষসক্ষিকা মশেী, স্বািী-

মৃত আ: রক্ষহি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩২৭৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: ছাোি, ক্ষ তা-মিা: আেি, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছােৎ মুন্নী মবগি, স্বািী-

মিা: রিজান, সাং-ঐ

1.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকাকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩২৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা-

মৃত বদর আক্ষিন, সাং-ঐ

1.800 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকাকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ছাোি, ক্ষ তা-মৃত িক্ষরদ 

আেি সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩২৮১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: হাক্ষিদা, স্বািী-নুরুে 

কক্ষবর, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকাকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৮২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আবছার, ক্ষ তা-মিা: 

আক্ষিন, সাং-ঐ

0.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৮৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রালসে, ক্ষ তা-মৃত আ: 

খালেক, সাং-ঐ

1.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৮৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ইসিাঈে, ক্ষ তা-মৃত 

মিাসলেি উক্ষিন সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৮৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সসয়দ নূর, ক্ষ তা-মৃত সুেতান 

আহিদ, সাং-ঐ

1.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৮৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মহালসন, ক্ষ তা-মৃত মিা: 

আেী, সাং-ঐ

1.030 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৮৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষদদার, ক্ষ তা-মৃত মিা: 

আেী, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৮৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা-মৃত নুর 

আহিদ, সাং-ঐ

1.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৮৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: জান্নাতু, স্বািী-জক্ষসি 

উক্ষিন, সাং-ঐ

0.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইসিাঈে, ক্ষ তা-মৃত মিা: 

আেী, সাং-ঐ

1.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকাকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩২৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মেদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-নবী 

মহালসন, সাং- ক্ষিি গজাক্ষেয়া, 

৮নং ওয়াড ব, ইসোিাবাদ, 

কক্সবাজার।

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী  মিাছা:  ারিীন আক্তার, স্বািী-

নূর মিাহােদ, সাং-ঐ

0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রিজান আেী, ক্ষ তা-আেী 

আহিদ, সাং-ঐ

1.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: শাহানু, স্বািী-ক্ষরদুয়ান, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: মরলহনা মবগি, স্বািী-

নূরুে হুদা, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: শুক্কুর, ক্ষ তা-মৃত িকবুে 

আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩২৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

হাক্ষববুর রহিান, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান
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ক্ষব.এস 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩২৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আক্তার মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

জবর মুল্লুক, সাং-ঐ

0.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩২৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: হাক্ষবব, ক্ষ তা-মৃত 

শাজাহান, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ইসিাঈে, ক্ষ তা-মৃত জবর 

মুল্লুক, সাং-ঐ

1.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: মরািানা, স্বািী-জাির 

আেি, সাং-ঐ

0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১  ক্ষেক্ষথন ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

আেী আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িালতিা, স্বািী-সসয়দ কক্ষরি, 

সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে০৮

৩৩০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সালবকুন্নাহার, স্বািী-নবী 

মহালসন, সাং-ঐ

0.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিাস্তিা, ক্ষ তা-মৃত 

ইসোি, সাং-ঐ

0.700 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিালছন আেী, ক্ষ তা-োে 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

1.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা-আেতাজ 

আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-মৃত 

িজলুে কক্ষরি, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে হক, ক্ষ তা-মৃত হান্ডু ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আেি, ক্ষ তা-মৃত িনু, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সক্ষি আেি, ক্ষ তা-মৃত আ: 

শুক্কুর, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শুক্কুর, ক্ষ তা-মৃত ক্ষসকান্দর, 

সাং-ঐ

0.140 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুজ সািা, ক্ষ তা-মৃত শহর 

মুল্লুক, সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সসয়দা খাতুন, স্বািী-মৃত সালবর 

আহিদ, সাং-ঐ

1.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মরলহনা মবগি, স্বািী-নাক্ষছর 

উক্ষিন, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নূর ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত আবুে 

মহালসন, সাং-ঐ

0.800 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িনছুর আেি, ক্ষ তা-মৃত আবুে 

মহালসন, সাং-ঐ

1.800 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১০ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আেিগীর, ক্ষ তা-নুরুে 

ইসোি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত িনজুর 

ইসোি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৩২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শরীি, ক্ষ তা-আবু তালহর, 

সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী এনামুে হক, ক্ষ তা-মিা: 

আক্ষজি, সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সসয়দ কক্ষবর, ক্ষ তা-মিা: বশু, 

সাং-ঐ

1.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শাহজাহান, ক্ষ তা-নুরুে 

ইসোি, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী হারুন অর রক্ষশদ, ক্ষ তা-নুরুে 

মিাস্তিা, সাং-ঐ

2.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-মৃত আ: 

শুক্কুর, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িামুন, ক্ষ তা-আ: রহিান, 

সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রক্ষিক ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত 

বক্ষশর আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-মিা: 

রক্ষশদ, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩৩৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শাজাহান, ক্ষ তা-মিা: 

িাছন, সাং-ঐ

0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: রহিান, ক্ষ তা-িক্ষরদ 

আেি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শাহ আেি, ক্ষ তা-মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আবু তালহর, ক্ষ তা-মৃত আবুে 

মহালসন, সাং-ঐ

1.800 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: শুক্কুর, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, সাং-ঐ 0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ইসিাঈে, ক্ষ তা-কালু 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা-মৃত জক্ষির 

মহালসন, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ইউনুস, ক্ষ তা-মৃত মবোে, 

সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা-আ: 

আক্ষজজ, সাং-ঐ

2.500 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রক্ষশদ, ক্ষ তা-মগাোি 

কালদর, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘর সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: হাক্ষকি, ক্ষ তা-মগাোি 

কালদর, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ১২ 

ফুে, প্রস্থ ০৮ ফুে

৩৩৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা-

মৃত আ: িতেব, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বািী, স্বািী-মৃত সসয়দ মহালসন, 

সাং-ঐ

0.140 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আেি, ক্ষ তা-আ: 

মিাতালেব, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে
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৩৩৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা-রক্ষশদ 

মকাম্পানী, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ ঘর সদঘ বয ১২ ফুে, প্রস্থ 

০৮ ফুে

৩৩৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ম ঠান আেী, ক্ষ তা-আ: 

মছাবহান, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১২ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সািছুে আেি, ক্ষ তা-মৃত আ: 

রহিান, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১  ক্ষেক্ষথলনর ঘরকদঘ বয ১২ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী শহর আেী ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা-মৃত 

সক্ষেমুল্লাহ, সাং-ঐ

0.140 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩৪৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: কালু, ক্ষ তা-মৃত ঐ, সাং-ঐ 0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৪৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রহিতুল্লাহ, ক্ষ তা-মৃত হাসান 

আেী, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৫০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নাইি, ক্ষ তা-মৃত জাোে 

আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৫১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত আক্তার 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৫২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিারলশদ, ক্ষ তা-মৃত আক্তার 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১২ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৫৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা:  াক্ষখ, ক্ষ তা-মিা: কালু, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৫৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিাজালেে হক, ক্ষ তা-মৃত 

নুরুে ইসোি, সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৫৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: শুক্কুর, ক্ষ তা-মৃত কালু, সাং-

ঐ

0.140 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৫৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: রক্ষশদ, ক্ষ তা-মৃত কালু, 

সাং-ঐ

0.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৫৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: সুেতান আহিদ, ক্ষ তা-

সিশুে আেি, সাং-ঐ

0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৫৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আেি, ক্ষ তা-কক্ষবর আহিদ, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৫৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সসয়দ আেি, ক্ষ তা-মৃত কালু, 

সাং-ঐ

1.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১২ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৬০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইক্ষেয়াস, ক্ষ তা-নাক্ষজর মহালসন, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৬১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাবারক, ক্ষ তা-মিাস্তাক্ষিজ, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৬২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সািাি মহালসন, ক্ষ তা-সসয়দ 

আেী, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১  ক্ষেক্ষথলনর ঘরকদঘ বয ১২ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৬৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শাক্ষহন, ক্ষ তা-মৃত কালু, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১  ক্ষেক্ষথলনর ঘরকদঘ বয ১২ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৬৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাস্তাক্ষিজ, ক্ষ তা-মিাক্তার 

আহিদ, সাং-ঐ

0.990 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১২ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৬৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইয়াক্ষছন িাক্ষে, ক্ষ তা-মৃত নুর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৬৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী একরামুে, ক্ষ তা-সিসু আেি, 

সাং-ঐ

0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১  ক্ষেক্ষথলনর ঘরকদঘ বয ১২ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৬৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আক্ষজি, ক্ষ তা-মৃত আ: 

জক্ষেে, সাং-ঐ

0.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ৫০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৩৬৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাির আহিদ, ক্ষ তা-মৃত আ: 

আেী, সাং-ঐ

0.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৫০ 

ফুে, প্রস্থ ৩০ ফুে

৩৩৬৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাোে, ক্ষ তা-মৃত 

িক্ষনরুজ্জািান, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৭০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নাইি, ক্ষ তা-মৃত জাোে 

আহিদ, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৭১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জািাে, ক্ষ তা-মৃত আবুে 

হালসি, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৭২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আেি, ক্ষ তা-মৃত মিা: 

ইছাক, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৭৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সলরায়ার কািাে, ক্ষ তা-মৃত 

মিা: হাসান, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৭৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা-ইউসুি 

িক্ষকর, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৭৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আেিগীর, ক্ষ তা-ইউসুি 

িক্ষকর, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৭৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইউসুি িক্ষকর, ক্ষ তা-মৃত মিা: 

আক্ষির সাং-ঐ

0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৭৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িক্ষতউর রহিান,ক্ষ তা-মৃত 

হাসিত আেী, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আেতাজ আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

িরতুে মহালসন, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: এহসান, ক্ষ তা-মৃত নক্ষজর 

মহালসন, সাং-ঐ

0.990 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী জসীি উক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত মিা: 

মহাছন, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৮১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সসয়দ আেি, ক্ষ তা-মৃত 

িক্ষনরুজ্জািান, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৮২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা-সসয়দ 

আেি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৮৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা:  োশ, ক্ষ তা-জাক্ষবনা, সাং-

ঐ

1.000 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৮৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা-নাক্ষজর মহালসন, 

সাং-ঐ

0.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৮৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ইক্ষিস, ক্ষ তা-মৃত আ: 

িতেব, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে টিলনর ঘর 

সদঘ বয ১৫ ফুে, প্রস্থ ১২ 

ফুে

৩৩৮৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিারলশদ কািাে, ক্ষ তা-

নুরুে ইসোি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

১৫ ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৮৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: মসক্ষে, স্বািী-শক্ষহদুে, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৮৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আ: রক্ষশদ, ক্ষ তা-মিা: 

কাো ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৩৮৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: সুেতান, ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষসক্ষিক আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৯০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আেতাজ, ক্ষ তা-মৃত আ: 

কক্ষরি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১২ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে
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দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৩৯১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা-মৃত 

সসয়দ আেী, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৯২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী িিতাজ মবগি, স্বািী-মৃত 

মখারলশদ আেি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৯৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মদলোয়ার মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

মখারলশদ আেি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৯৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মুজালহর, ক্ষ তা-মৃত আ: 

আক্ষজজ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১২ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে

৩৩৯৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মবোে, ক্ষ তা-মৃত কাো 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩৯৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: ছাোি, ক্ষ তা-মৃত মিা: 

কালু, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

৩৩৯৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা-মৃত আেী 

আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩৯৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আেিগীর, ক্ষ তা-সসয়দ 

আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৩৯৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী হারুন অর রক্ষশদ, ক্ষ তা-সসয়দ 

আহিদ,সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১২ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে

৩৪০০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুরুে হক, ক্ষ তা-মৃত সুেতান, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪০১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিালছনা, স্বািী-মৃত আেী 

আহিদ, সাং-ঐ

0.700 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১২ ফুে, 

প্রস্থ ৮ ফুে

৩৪০২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী হাক্ষসনা মবগি, স্বািী-রক্ষশর, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩৪০৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: জাহানারা মবগি, স্বািী-

মৃত মশর আেী, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩৪০৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী ওবইদুে হক, ক্ষ তা-মিা: কালু 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪০৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী সমুদা, স্বািী-কক্ষবর আহিদ, 

সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১২ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩৪০৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মনছার, ক্ষ তা-আবু সািা, 

সাং-ঐ

0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মদাকান ঘর ২টিকদঘ বয 

১০ ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪০৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মনজাি, ক্ষ তা-আবু সািা, 

সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মদাকান ঘর ২টিকদঘ বয 

১০ ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪০৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নূর জাহান, স্বািী-আ: শুক্কুর, 

সাং- ক্ষিি গজাক্ষেয়া, ৮নং 

ওয়াড ব, ইসোিাবাদ, কক্সবাজার।

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিনলসে ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪০৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী আ: রহিান, ক্ষ তা-কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪১০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী নুর মহালসন,ক্ষ তা-মৃত আ: 

হাক্ষকি, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪১১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আরিান,ক্ষ তা-মৃত 

এজাহার, সাং-ঐ

0.400 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪১২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: শািসু আেি, ক্ষ তা-মিা: 

ইক্ষিস, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪১৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রালসে, ক্ষ তা-মিা: ছক্ষব্বর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৬ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪১৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিাতালহর, ক্ষ তা-মিা: 

িিতাজ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৬ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪১৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা-

মিা: িিতাজ, সাং-ঐ

0.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪১৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আবু তালহর, ক্ষ তা-মিা: 

িিতাজ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪১৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মববী আক্তার, স্বািী-রক্ষবউে 

আেি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪১৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: রুক্ষকয়া, স্বািী-আেী 

আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪১৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রালশদুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

মিাক্তার আহিদ, সাং-ঐ

0.900 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৮ 

ফুে, প্রস্থ ১৬ ফুে

৩৪২০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জাির আেি, ক্ষ তা-মৃত 

আেতাজ আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ বাঁলশর মবড়া ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪২১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: মজালেখা, স্বািী-মহোে 

উক্ষিন সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩৪২২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪২৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী হালিজ নুরুে আেি, ক্ষ তা-মিা: 

মশালয়ব, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪২৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: সাজু, স্বািী-মিা: 

শাজাহান, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪২৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আবছার, ক্ষ তা-আবুে 

বশর, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪২৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা; নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-মিা: 

নুর মিাহােদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪২৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: রাহানু, স্বািী-বক্ষদ 

আেি, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪২৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ধো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, 

সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪২৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-মৃত 

আবুে কালশি, সাং-ঐ

0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৮ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪৩০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: তছক্ষেিা, স্বািী-নওলশদ 

আেী, সাং-ঐ

0.080 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৩১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মনছার উক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

আবু সািা, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২০ ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪৩২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী রক্ষবউে আেি, ক্ষ তা-মৃত 

আবুে মহালসন, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৩৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা-মিা: 

সািশুে আেি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১  াকা ঘর মদাকান 

সহকদঘ বয ৩০ ফুে, প্রস্থ 

২৫ ফুে

৩৪৩৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রক্ষব আেি, ক্ষ তা-মৃত 

আহিদুল্লাহ, সাং-ঐ

1.800 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিনলসে ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪৩৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জালহদ, ক্ষ তা-মৃত কালু 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে
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৩৪৩৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: মসক্ষেনা, স্বািী-আ: 

রক্ষহি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪৩৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষজয়াবুে হক, ক্ষ তা-মিা: 

শালকর, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৩৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িনছুর আেি, ক্ষ তা-মৃত 

হাক্ষববুর রহিান, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৮ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪৩৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: শাক্ষহনা আকতার, স্বািী-

মৃত মিাক্তার আহিদ, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৪০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা-

মৃত আ: রক্ষশদ সাং-ঐ

0.140 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৪১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুর বশর, ক্ষ তা-মৃত 

িিতাজ আহিদ, সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৪২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আেী আকবর, ক্ষ তা-মৃত 

হাসান আেী, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩৪৪৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আ: শুক্কুর, ক্ষ তা-মৃত 

সতয়ি মগাোে, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩৪৪৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ওসিান, ক্ষ তা-মৃত নাক্ষছি, 

সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১  ক্ষেক্ষথন ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৪৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা-

মৃত আহিদ সুেতান,সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৪৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জািাে উক্ষিন,ক্ষ তা-

জয়নাে আলবদীন, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৪৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা-

জয়নাে আলবদীন, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৪৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: ক্ষিনুয়ারা, স্বািী-এরশাদু, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩৪৪৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: হাসান, ক্ষ তা-মৃত আ: 

শুক্কুর, সাং-ঐ

0.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

৩৪৫০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ওির ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত আ: 

জব্বর, সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৫১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: মরালকয়া, স্বািী-মিা: 

আয়ুব, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৫২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: কক্ষেি, ক্ষ তা-মিা: হাসান, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

২৫ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩৪৫৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: রাক্ষজয়া, স্বািী-গুরা 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.500 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩৪৫৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: মরালিনা, স্বািী-মিা: 

রালসে, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১০ ফুে

৩৪৫৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: বাবুে, ক্ষ তা-অজ্ঞাত, সাং-

ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৫৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: জাির আেি, ক্ষ তা-মৃত 

মসালেিান, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১  ক্ষেক্ষথলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪৫৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: হালজরা খাতুন, স্বািী-

মিা: জক্ষহর আহিদ, সাং-ঐ

0.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪৫৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-মৃত 

আবুে কালশি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৫৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আবু সতয়ব, ক্ষ তা-সসয়দ 

আেি, সাং-ঐ

0.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ৩০ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩৪৬০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: রক্ষশদা খাতুন, স্বািী-মিা: 

মজাহার, সাং-ঐ

0.200 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২৫ ফুে

৩৪৬১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ক্ষিজান, ক্ষ তা-মিা: সনছু, 

সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর ২টি (১টি 

মসক্ষি  াকা) সদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে সদঘ বয 

১৫ ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪৬২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: নুর জাহান, স্বািী-মিা: 

িক্ষরদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘর সদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪৬৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ইউনুস, ক্ষ তা-মৃত 

মতািালয়ে আহিদ, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৬৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আলরচ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মৃত 

নুরুে আক্ষজি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪৬৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আবুে কাোি, ক্ষ তা-মৃত 

আক্ষির হািজা, সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১২ ফুে

৩৪৬৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: মরসক্ষি, স্বািী-শক্ষহদু, 

সাং-ঐ

0.150 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৬৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: িলনায়ারা মবগি, স্বািী-

ওসিান গক্ষণ, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৬৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত ওো ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৬৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রক্ষবউে আেি, ক্ষ তা-মিা: 

মিাস্তাক আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৭০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: সুেতান, ক্ষ তা-মৃত আ: 

শুক্কুর, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩৪৭১ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: িনছুর আেি, ক্ষ তা-ছক্ষগর 

আহিদ, সাং-ঐ

0.120 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩৪৭২ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: কুেছুি, ক্ষ তা-মৃত আ: 

মসাবহান, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ১৫ ফুে, 

প্রস্থ ১০ ফুে

৩৪৭৩ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: োয়ো, স্বািী-মৃত আ: 

ছাোি, সাং-ঐ

0.020 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৭৪ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রহিতুল্লাহ, ক্ষ তা-মিা: 

জাোে আহিদ, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৭৫ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আবুে বশর, ক্ষ তা-মৃত 

জাির আেি, সাং-ঐ

0.140 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৭৬ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: আ: কক্ষরি, ক্ষ তা-মৃত 

জাির আেি, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ মসক্ষি  াকা ঘরকদঘ বয 

৩০ ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩৪৭৭ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা-মিা: 

আেী মহালসন, সাং-ঐ

0.090 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ টিলনর ঘরকদঘ বয ১৫ 

ফুে, প্রস্থ ১২ ফুে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪৭৮ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: োয়ো, স্বািী-মিা: 

নওলশদ আেী, সাং-ঐ

0.300 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৭৯ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিাছা: মছনুয়ারা মবগি, স্বািী-

মৃত মিাহােদ আেী, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২৫ 

ফুে, প্রস্থ ২০ ফুে

৩৪৮০ কক্সবাজার সদর ফুেছক্ষড় নাক্ষ তখােী মিা: রিজান, ক্ষ তা-মৃত দানু 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

0.100 63নং জঙ্গে 

খুোখােী

৬৯ 1 ৭০ ১ িাটির ঘরকদঘ বয ২০ 

ফুে, প্রস্থ ১৫ ফুে

৩৪৮১ কক্সবাজার 0.75 ঈদগড় বাইশারী আেী জক্ষহর, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৪৮২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত সছয়দুর 

রহিান, সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৮০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৪৮৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আব্দুর শুক্কুর,  ক্ষ তা- মৃত আবু 

সছয়দ,  সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৯৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৪৮৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

আব্দুে আেী,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

১.০০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৪৮৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

মসালেিান,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৪৮৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ নুরুে হক,  ক্ষ তা- মৃত 

মসালেিান,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৪৮৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী িক্ষরদ, ক্ষ তা- আব্দু রহিান সাং-

 বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৪৮৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- আব্দুে 

নবী, সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৪৮৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী িনছুর আেি, ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহিদ,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৪৯০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী িকতুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আকবর,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৮৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৪৯১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আক্তার মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আকবর,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪৯২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৯৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৪৯৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আক্ষির হািজা, ক্ষ তা- মৃত 

মসালেিান,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৬৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৪৯৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আক্তার মবগি, স্বািী- ক্ষগয়াস 

উক্ষিন,  সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৯০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৪৯৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নবী আেি, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৮৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৪৯৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আেী মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

মুক্ষনরুজ্জািান,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৪৯৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নুর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

মুক্ষনরুজ্জািান,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৪৯৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

মুক্ষনরুজ্জািান,  সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৪৯৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আক্ষজজ, ক্ষ তা- আব্দু রহিান, 

সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৫০০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নুর ইসোি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

কালদর, সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৮০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫০১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আেী িদন, ক্ষ তা- মৃত আনু 

ক্ষিয়া, সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৫২০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫০২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মসাহরা খাতুন, স্বািী- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৮০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৫০৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী ইসোি, ক্ষ তা- বক্ষদউজ্জািান, 

সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৬০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫০৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী তাজুে মুল্লুক, ক্ষ তা- আব্দুে 

ছাোি, সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৮৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫০৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত জাোে 

আহিদ, সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৭১০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৫০৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাজাফ্ির , ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসকান্দার, সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৯০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৫০৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী রক্ষহিা, স্বািী আব্দু শুক্কুর, সাং- 

বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫০৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মরলহনা মবগি, স্বািী- মিাোঃ 

শক্ষহদুল্লা, সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৫০৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আব্দু মছাবাহান, ক্ষ তা- মৃত আবু 

শািা, সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

১.০০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৫১০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত আবু 

শািা, সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫১১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী রাক্ষবয়া, স্বািী মিাোঃ আেী, সাং- 

বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫১২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আেী মহাছন, ক্ষ তা- মৃত হাসু 

ক্ষিয়া, সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৫১৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ জাক্ষকর, ক্ষ তা- মিাোঃ নবী, 

সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫১৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আবুে িাছুি, ক্ষ তা- আেী 

িদন, সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৮২০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৫১৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ মহাসাইন, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক, সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৮১০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫১৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী জাোে আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

িদন, সাং- বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৯৩০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৫১৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আক্তার মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক,  সাং- 

করক্ষেয়ামুরা, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫২০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫১৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মগাোি মিৌো, ক্ষ তা- নাক্ষছর 

মহাছন, সাং- করক্ষেয়ামুরা, 

ঈদগড়, রামু, কক্সবাজার।

০.৯৮০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ িাটির ঘর

৩৫১৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী সছয়দ মহাছন, ক্ষ তা- মিাোঃ কালু, 

সাং- করক্ষেয়ামুরা, ঈদগড়, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৫৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ কাঁচা ঘর
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫২০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী লুতু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মিাজালহর আহেদ, সাং- 

করক্ষেয়ামুরা, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ কাঁচা ঘর

৩৫২১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- নুরুে 

আক্ষিন,  সাং- করক্ষেয়ামুরা, 

ঈদগড়, রামু, কক্সবাজার।

০.৫৬০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ কাঁচা ঘর

৩৫২২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী  মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ,  সাং- করক্ষেয়ামুরা, 

ঈদগড়, রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ কাঁচা ঘর

৩৫২৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নক্ষজর আহিদ,  ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ মিাজালহর আহেদ, সাং- 

করক্ষেয়ামুরা, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৮৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ আধা  াকা ঘর

৩৫২৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নুরুে ইসোি,  ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মিাজালহর আহেদ, সাং- 

করক্ষেয়ামুরা, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ িাটির ঘর

৩৫২৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নুর আহিদ,  ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মিাজালহর আহেদ, সাং- 

করক্ষেয়ামুরা, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ িাটির ঘর

৩৫২৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী ক্ষিজান,  ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মিাজালহর আহেদ, সাং- 

করক্ষেয়ামুরা, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫২০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ িাটির ঘর

৩৫২৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী জালন আেি, ক্ষ তা-মৃত 

মনজািত আেী, সাং- 

করক্ষেয়ামুরা, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪২০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ িাটির ঘর

৩৫২৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী হাছন আেী. ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং- করক্ষেয়ামুরা, 

ঈদগড়, রামু, কক্সবাজার।

০.৮২০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ িাটির ঘর

৩৫২৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আব্দু শুক্কুর ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং- করক্ষেয়ামুরা, 

ঈদগড়, রামু, কক্সবাজার।

১.২০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ কাঁচা ঘর

৩৫৩০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আব্দুে খালেক, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং- 

করক্ষেয়ামুরা, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ িাটির ঘর

৩৫৩১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী সুলরাত আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে েক্ষতি, সাং- 

করক্ষেয়ামুরা, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.১০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ কাঁচা ঘর
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫৩২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

আক্ষজজ িক্ষকর, সাং- 

করক্ষেয়ামুরা, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

১.৫০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ িাটির ঘর

৩৫৩৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাজালেে হক, ক্ষ তা- আোঃ 

আক্ষজজ িক্ষকর, সাং- 

করক্ষেয়ামুরা, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ িাটির ঘর

৩৫৩৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাস্তাক আহিদ,ক্ষ তা-মৃত 

ইিান আেী, সাং- করক্ষেয়ামুরা, 

ঈদগড়, রামু, কক্সবাজার।

০.৯০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ িাটির ঘর

৩৫৩৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আব্দুে মিানাি,ক্ষ তা-মৃত আনু 

ক্ষিয়া,সাং- 

বড়ক্ষবে,গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৮৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৩৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ টকু, ক্ষ তা-মৃত িকবুে 

আহেদ, সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৯৬০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৩৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী সুলরাত আেি, ক্ষ তা- মৃতআেী 

িদন, সাং- 

বড়ক্ষবে,গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯১০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৩৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষজি উক্ষিন, সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া,রামু, কক্সবাজার।

০.৯৮০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৩৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আবুে মহালসন, ক্ষ তা- িকবুে 

আহেদ, সাং- বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৫২০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৪০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- কাো 

পুতু, সাং- 

বড়ক্ষবে,গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯১০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৪১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী হারুনুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

নাক্ষছি, সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৪২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নুরুে হুদা, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহেদ,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৪৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহেদ,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৯৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৪৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নুর মহালছন, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহেদ,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৯২০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫৪৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহেদ,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৪৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী ডবোপ্রু চাকিা, ক্ষ তা-মৃত 

সুথাই চাকিা,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া, রামু, কক্সবাজার।

০.৯২০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৪৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত িীর 

আহেদ,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া,রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৪৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী তালজর মুল্লুক, ক্ষ তা- মৃত আেী 

মহালসন,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া,রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৪৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আবু সতয়ব, ক্ষ তা-  মৃত জয়নাে 

আলবদীন,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া,রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৫০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী জাির, ক্ষ তা- মৃত জয়নাে 

আলবদীন,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া,রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৫৫১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত জয়নাে 

আলবদীন,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া,রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ কাঁচা ঘর

৩৫৫২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী ওয়ালজদ আেী, ক্ষ তা-জাির 

আেি,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া,রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৫৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আছিত আেী, ক্ষ তা- জালগর 

আহেদ,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া,রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৫৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান,  সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া,রামু, কক্সবাজার।

০.৯৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৫৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আেী 

আহেদ, 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৫৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী ইজ্জত আেী, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহেদ, 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৩০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫৫৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী বান্টুয়া, ক্ষ তা- নক্ষজর আহেদ, 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৮৬০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৫৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মসক্ষেনা মবগি, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহেদ

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৫৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আবুে কাোি, 

ক্ষ তা-মৃত খক্ষেলুর রহিান, 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৬০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ নুরু, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহেদ, 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৬১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মুক্ষশ বদা মবগি,স্বািী- দুদু ক্ষিয়া 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৬২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী জালকর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু শুক্কুর, সাং-বড়ক্ষবে, 

গজবক্ষনয়া,রামু, কক্সবাজার।

০.৯৮০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৬৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী রওশন জািান, ক্ষ তা- আব্দু 

শুক্কুর, 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৬৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী িক্ষরদ আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু শুক্কুর, 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.১০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৬৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী জুলেখা মবগি,স্বািী-শাহজাহান, 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

১.০০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৬৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

িক্ষজদ,

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৬৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে িক্ষজদ,

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫৬৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- নুর 

আহেদ, 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৮৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৬৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ হাছান, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহেদ

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৩০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৭০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী ইয়াকুব আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রক্ষশদ

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৬০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৭১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা- নুর 

আহেদ, 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫২০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৭২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী হায়াত উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত আবুে 

বশর, 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৮২০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৭৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা-মৃত আব্দুর 

রক্ষশদ, 

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৭৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আব্দু শুক্কুর,  ক্ষ তা- মিাোঃ মহালসন,

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

১.২০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৭৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী শাহানু মবগি, ক্ষ তা- মিাকতার 

আহেদ,

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৭৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ ইসহাক, ক্ষ তা- মৃত 

আকবর আহলেদ

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৮২০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৭৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহেদ

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৭৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী ক্ষ য়ার মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

ইিাি শরীি

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

১.৬০০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৭৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আেী আহেদ, ক্ষ তা-মৃত ইিাি 

শরীি

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৩০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫৮০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আবুে কাোি, ক্ষ তা-মৃত 

মসালেিান

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.২৮০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৮১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী হালিজ আহােদ, ক্ষ তা-মৃত 

মসােতান আহেদ

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৫০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ িাটির ঘর

৩৫৮২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা-িিতাজ 

আহেদ

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৮৪০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৮৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী আব্দুস সাোি, ক্ষ তা- িিতাজ 

আহেদ

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫২০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৮৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা-নক্ষজর 

আহেদ

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৮২০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৮৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা-মৃত 

কাো ক্ষিয়া

সাং-বড়ক্ষবে, গজবক্ষনয়া,রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৮০ জঙ্গে গজবক্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১১৯ টিলনর ঘর

৩৫৮৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নুর আহেদ, ক্ষ তা-মৃত মিাোঃ 

মিাজালহর আহেদ

সাং- করক্ষেয়ালিারা, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৯৯০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ টিলনর ঘর

৩৫৮৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-মৃত মিাোঃ 

মিাজালহর আহলেদ,

সাং- করক্ষেয়ালিারা, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৮০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ টিলনর ঘর

৩৫৮৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় বাইশারী মিাোঃ শাক্ষহন, ক্ষ তা- মৃত শাহা 

আেি, 

সাং- করক্ষেয়ালিারা, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৬০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই ৫০ ৫০ টিলনর ঘর

৩৫৮৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:কালু ক্ষ তা-মৃত ম ঠান 

আেী সাং-ছক্ষগরাকাো

০.৮৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৫৯০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী নুরুে ইসোি ক্ষ তা-নক্ষজর 

আহােদ সাং-ছক্ষগরাকাো

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 টিলনর ঘর নাই

৩৫৯১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আেী আহেদ ক্ষ তা-আব্দুর 

রক্ষশদ সাং-ছক্ষগরাকাো

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৫৯২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিাছােৎ জান্নাতুন স্বািী-

মিাক্তার আহেদ সাং-

ছক্ষগরাকাো

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৫৯৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী বক্ষদ আেি ক্ষ তা-কক্ষবর 

আহেদ সাং-ছক্ষগরাকাো

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫৯৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:জয়নাে ক্ষ তা-আব্দুর রক্ষশদ 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৮৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৫৯৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী অক্ষছউর রহিান ক্ষ তা-আবদুর 

রক্ষশদ সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৫৯৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আবুে কাোি ক্ষ তা-মগাোি 

মহালসন সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

১.২০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৫৯৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী ঠান্ডা ক্ষিয়া ক্ষ তা-মৃত আক্ষে 

উল্লাহ সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৫৯৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী িাহমুদা মবগি স্বািী-মৃত সছয়দ 

আেি সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

১.১০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৫৯৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী োয়ো মবগি স্বািী-মৃত নুরুে 

আেি সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬০০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:কালসি ক্ষ তা:মৃত নুরুে হক 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬০১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মনজাি ক্ষ তা-মিাজািির সাং-

 াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬০২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:খক্ষেে ক্ষ তা-মৃত আনছার 

আেী সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬০৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা : ইসোি ক্ষ তা-আেী 

আহেদ সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬০৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী শক্ষি আেি ক্ষ তা-মৃত 

মিা:মহাছন- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬০৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী শক্ষি ক্ষ তা-মৃত মিাজািির 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬০৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিাস্তাক্ষিজুর রহিান ক্ষ তা-মৃত 

আবু শািা সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬০৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:ইক্ষেয়াস ক্ষ তা-সছয়দ কক্ষরি 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬০৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী কক্ষবর ক্ষিয়া ক্ষ তা-মৃত োে 

ক্ষিয়া সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬০৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:নজরুে ক্ষ তা-শক্ষহদুর 

রহিান সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬১০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী ওসিান ক্ষ তা-মৃত োে ক্ষিয়া 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬১১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:কাোি ক্ষ তা-মিা:মহাছন 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

১.১০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬১২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:ইয়াক্ষসন ক্ষ তা-মৃত আেী 

মহাছন সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৬১৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:মসক্ষেি ক্ষ তা-ঠান্ডা ক্ষিয়া 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬১৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী রক্ষহি ক্ষ তা-মিাস্তাক  সাং-

 াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬১৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিাক্তার ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

হাক্ষকি সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬১৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আছদ আেী ক্ষ তা-মৃত আেী 

আহেদ সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৯৮০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬১৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আক্ষজি ক্ষ তা-নক্ষজর আহেদ 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬১৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আব্দুে  কক্ষরি ক্ষ তা-দুদু ক্ষিয়া 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬১৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আতর আেী ক্ষ তা-মৃত কাো 

ক্ষিয়া সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

১.০০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬২০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:শক্ষি ক্ষ তা-মৃত এরশাদ 

উল্লহ সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬২১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী সতয়বা মবগি স্বািী-মিা:আেি 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬২২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী রুক্ষজনা স্বািী-আবু তালহর সাং 

 াক্ষনস্যা মঘানা

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬২৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মরাকসান ক্ষ তা-জক্ষহর আহেদ 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬২৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মবেী স্বািী-জক্ষেে আহেদ সাং-

 াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬২৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী বাবুে ক্ষ তা-মৃত আবু শািা সাং-

 াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬২৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আবু তালহর ক্ষ তা-মৃত সুেতান 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬২৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী নুরুে ইসোি ক্ষ তা-সুেতান 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬২৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী হুিায়ুন ক্ষ তা-আব্দুে আক্ষজজ 

সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬২৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আব্দুর রক্ষশদ ক্ষ তা-নুর 

মিাহােদ সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৩০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:মহালসন ক্ষ তা-নক্ষজর 

মহালসন সাং- াক্ষনস্যালঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৩১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:আেি ক্ষ তা-মৃত িজলুে 

কক্ষরি সাং-িালহরীলঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৩২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আব্দুর রক্ষহি ক্ষ তা-নুর 

মিাহােদ সাং-িালহরীলঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৩৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী গুরা ক্ষিয়া ক্ষ তা-মিা:আেী সাং-

িালহরীলঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৬৩৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:মিারকান ক্ষ তা-আহেদ 

মহালসন সাং-িালহরীলঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৩৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আছদ আেী ক্ষ তা-আহিদ নবী 

সাং-িালহরীলঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৩৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:রিজান ক্ষ তা-আব্দুে 

আক্ষজজ সাং-িালহরীলঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৩৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী সছয়দ আেি ক্ষ তা-মৃত সুেতান 

সাং-িালহরীলঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৩৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী সছয়দ নুর ক্ষ তা-নুরুে আক্ষিন 

সাং-িালহরীলঘানা।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৩৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আব্দুোহ ক্ষ তা-মৃত আক্ষির 

মহাসন সাং-িালহরীলঘানা।

০.৮৬০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৪০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী বক্ষদ আেি ক্ষ তা-মৃত সছয়দ 

আহেদ সাং-টোরক্ষবে।

০.৯৬০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৪১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী বক্ষদ আহেদ ক্ষ তা-সছয়দ 

আহেদ সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৪২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী নুরুে আেি ক্ষ তা-মৃত িিতাজ 

িক্ষকর সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৪৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী িক্ষনউে হক ক্ষ তা-বদরুলদাজা 

সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৪৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আিানুে হক ক্ষ তা-বদরুলিাজা 

সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৪৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী শক্ষহদুে হক ক্ষ তা-বদরুলিাজা 

সাং-টোরক্ষবে।

০.৯৯০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৪৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আশু আেী ক্ষ তা-আবু শািা সাং-

টোরক্ষবে।

০.১০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৪৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মহাসলনআরা স্বািী-মৃত ক্ষদে 

আহেদ সাং-টোরক্ষবে।

০.৮২০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৪৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আবুে কাোি ক্ষ তা-আেী 

আকবর সাং-টোরক্ষবে।

০.৯৪০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৪৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী রুহুে আক্ষিন ক্ষ তা-িক্ষরদুে 

আেি সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৫০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক ক্ষ তা-মৃত 

িিতাজ সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৫১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আবছার ক্ষিয়া ক্ষ তা-মৃত 

িিতাজ আহেদ সাং-

টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৫২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী শাহাব উক্ষিন ক্ষ তা-মিা:রক্ষশদ 

সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৫৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী রিজান ক্ষ তা-মৃত মিা:মহালসন 

সাং-টোরক্ষবে।

০.৯২০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৫৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আবু তালহর ক্ষ তা-মিা:মহালসন 

সাং-টোরক্ষবে।

০.৫২০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৬৫৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিা:ইছহাক ক্ষ তা-মৃত 

মিা:নুরুক্ষিন সাং-টোরক্ষবে।

০.৮০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৫৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আক্ষবর রহিান টলু ক্ষ তা-

আক্ষির মহালসন সাং-টোরক্ষবে।

০.৯৪০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৫৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আক্ষকি বাহার ক্ষ তা-মৃত 

মিা:ইউসুি সাং-টোরক্ষবে।

০.১০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৫৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী সছয়দ মহালসন ক্ষ তা-মৃত 

মিা:নাক্ষছি সাং-টোরক্ষবে।

০.৫০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৫৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিাস্তাক ক্ষ তা-নুরুে আেি সাং-

টোরক্ষবে।

০.৫০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৬০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী মিাজালহর আহেদ ক্ষ তা-মৃত 

মগাোি মিৌো সাং-টোরক্ষবে।

০.৪০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৬১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী ধলু ক্ষ তা-িক্ষজউর রহিান সাং-

টোরক্ষবে।

০.৫০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৬২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী িনছুর আেি ক্ষ তা-মৃত কক্ষবর 

আহ সাং-টোরক্ষবে।

০.৯০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৬৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী িনজুর আেি ক্ষ তা-মৃত কক্ষবর 

আহেদ সাং-টোরক্ষবে।

০.৪০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৬৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী দুদু ক্ষিয়া ক্ষ তা-নবী মহালসন 

সাং-টোরক্ষবে।

০.৮০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৬৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী নক্ষজর আহেদ ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষসকদার সাং-টোরক্ষবে।

০.৬০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৬৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী জাোে আহেদ ক্ষ তা-ক্ষসকান্দর 

সাং-টোরক্ষবে।

০.৪০০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৬৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী রক্ষশদ আহেদ ক্ষ তা-মৃত ক্ষদে 

মিাহােদ সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৬৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী বাবুে ক্ষ তা-আক্ষির মহালসন 

সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৬৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী ক্ষদেদার মবগি স্বািী-মৃত 

মগাোি মহাসন সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৭০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী দুদুক্ষিয়া ক্ষ তা-মৃত আক্ষজজুর 

রহ সাং-টোরক্ষবে।

০.৮৬০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৭১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী িক্ষজউর রহিান ক্ষ তা-মৃত 

কাক্ষদর মহালসন সাং-টোরক্ষবে।

০.৯৬০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৭২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী শাহাব  উক্ষিন ক্ষ তা-মগাোি 

মহালসন সাং-টোরক্ষবে।

০.৬৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৭৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী রক্ষব আেি ক্ষ তা-নুরুে ইসোি 

সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৭৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী শক্ষি আেি ক্ষ তা-মৃত হাক্ষকি 

আেী সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৬৭৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী িক্ষরদুে আেি ক্ষ তা-মৃত োে 

ক্ষিয়া সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৭৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী কক্ষবর আহেদ ক্ষ তা-গুনু ক্ষিয়া 

সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৭৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় তুোতেী আক্ষজি বক্ষে ক্ষ তা-আব্দুে 

হালশি সাং-টোরক্ষবে।

০.৭৫০ জঙ্গে ঈদগড় নাই নাই 50 1 50 1 িাটির ঘর নাই

৩৬৭৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিা:জক্ষসি উক্ষিন ক্ষ তা-মৃত 

ইক্ষেয়াছ সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৮৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ জবর দখে অবস্থায় 

আলছ ।

উলেদ িািো প্রস্তাব আলছ ।

৩৬৭৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাছােৎ  াক্ষখ স্বািী-নুরুে 

কক্ষবর সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার

০.৯৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৮০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাহােদ মিরলদৌস ক্ষ তা-মৃত 

ইক্ষেয়াস সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৮১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মরালকয়া স্বািী-নুরূে ইসোি 

সাং-চর াড়া, ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৮২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আহােদ নবী    ক্ষ তা-মৃত 

মগাোি মিাস্তিা সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৮৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আবু বক্কর ক্ষ তা-মগাোি রসুে 

সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৮৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মহিাজ উক্ষিন ক্ষ তা-মৃত 

মিাস্তাক আহাৎ সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৮৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় উো ক্ষিয়া ক্ষ তা-মৃত 

মিাজািির আহাৎ সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৯৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৮৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাহলছনা         স্বািী-উো 

ক্ষিয়া   সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৫৪০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৮৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় শািশুে আেি কালু ক্ষ তা-মৃত 

জাির আেি সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার

০.৫১০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৮৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আবদু শুক্কুর ক্ষ তা-মৃত ইক্ষেয়াস 

সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৬৮৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় রক্ষবউে কক্ষরি ক্ষ তা-মৃত 

মিা:শক্ষি সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৯০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় সাইফুে ইসোি ক্ষ তা-আবুে 

আহলিদ সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৫৮০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৯১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আবুে আহেদ ক্ষ তা-মৃত 

মিাক্তার আহাৎ সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৯২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় শািশুন নাহার স্বািী-মৃত আনু 

ক্ষিয়া সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৬২০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৯৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আেী মহালসন ক্ষ তা-মৃত 

সুেতান আহিদ সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৯৮০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৯৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাহােদ খক্ষেে ক্ষ তা-মৃত 

আবুে কালসি সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৫৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৯৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুরুে আেি ক্ষ তা-ইছহাক ক্ষিয়া 

সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৯৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় িলনায়ারা মবগি স্বািী-শাজাহান 

সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৯৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় িাক্ষবয়া খাতুন স্বািী-নবী 

মহালসন সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৯৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় ক্ষিনুয়ারা স্বািী-মকারবান আেী 

সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৬৯৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিা:মসক্ষেি ক্ষ তা-নুরুে আেি 

সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৯৮০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭০০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাহােদ হাসান ক্ষ তা-মৃত 

আব্দু শুক্কুর সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ
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দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭০১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আেী আকবর ক্ষ তা-আেী 

আহেদ সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭০২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুর জাহান স্বািী-    সাং-

চর াড়া ,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭০৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আিজে আহাৎ ক্ষ তা-মৃত 

আব্বাস সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৮১০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭০৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুর নাহার স্বািী-আবদুে হাক্ষকি 

সাং চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৬৯০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭০৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় ঈিাি মহালসন ক্ষ তা- 

মিা:মহালসন সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭০৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিা:সলরায়ার ক্ষ তা-মিা:মহালসন 

সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭০৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আবুে কালসি ক্ষ তা-মিাহােদ  

মহালসন সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

১.৬০০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭০৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাহােদ মিালশ বদ ক্ষ তা-পূণ বা 

সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭০৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাহােদ নাক্ষছর ক্ষ তা-মৃত গুরা 

ক্ষিয়া সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭১০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাহােদ জয়নাে ক্ষ তা-মৃত 

গুরা ক্ষিয়া সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭১১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুরুে আবছার ক্ষ তা-মৃত ইউছু  

সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭১২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাহােদ কক্ষবর ক্ষ তা-

মিাহােদ আেি সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৯৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭১৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আব্বাস ক্ষিয়া ক্ষ তা-মৃত কক্ষবর 

আহেদ সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭১৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় জাহাঙ্গীর আেি ক্ষ তা-মৃত 

কক্ষবর আহােদ সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৯২০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭১৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আবুে কালসি ক্ষ তা-মৃত 

আবদুে িতেব সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৯২০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭১৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুরুে আেি  ক্ষ তা-মৃত দানু 

ক্ষিয়া সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭১৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিা:ইক্ষেয়াস ক্ষ তা-মৃত দানু 

ক্ষিয়া সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭১৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় রিজান আেী ক্ষ তা-মৃত দানু 

ক্ষিয়া সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭১৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিা:আেি ক্ষ তা-মৃত কক্ষবর 

আহেদ সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৯৪০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭২০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাছােৎ আলনায়ারা স্বািী-ক্ষদে 

মিাহােদ সাং-চর াড়া, ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭২১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুরুে ইসোি ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহেদ সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৯৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭২২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আবুে মহালসন আনছারী ক্ষ তা-

মৃত িজে কক্ষরি সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৭০০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭২৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিা:আেি বালদক ক্ষ তা-মৃত 

নক্ষজর আহলিদ সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭২৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় জক্ষসি উক্ষিন ক্ষ তা-মৃত 

মিাহােদ সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৯৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭২৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আলনায়ার মহালসন ক্ষ তা-মৃত 

োে ক্ষিয়া সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭২৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় সছয়দ আহেদ ক্ষ তা-মৃত নক্ষজর 

আহেদ সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৯৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭২৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় ইউছু  ক্ষ তা-মিাহােদ কালু 

সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭২৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আিানুে হক ক্ষ তা-মৃত শালকর 

আহেদ সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭২৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় শাহাব উক্ষিন ক্ষ তা-মৃত ঠান্ডা 

ক্ষিয়া সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭৩০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুরুে আক্ষিন ক্ষ তা-মৃত 

মিাহােদ মহালসন সাং-

চর াড়া,ঈদগড় রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭৩১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আেী আকবর ক্ষ তা-নক্ষজর 

আহেদ সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭৩২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আেী আকবর ক্ষ তা-আবদুে 

খালেক সাং-চর াড়া,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭৩৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাছােৎ  াক্ষখ স্বািী-নুরুে 

আক্ষিন সাং-চর াড়া, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭৩৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় প্রদী  শীে ক্ষ তা-অনঙ্গন শীে 

সাং-চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭২০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭৩৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় ক্ষবিে শীে ক্ষ তা-অনঙ্গন শীে 

সাং-চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৩০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭৩৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় ক্ষনি বে শীে ক্ষ তা-অনঙ্গন শীে 

সাং-চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭৩৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় কাজে মদ ক্ষ তা-হক্ষর দ মদ 

সাং-চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৩৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় ক্ষদেী   াে ক্ষ তা-মৃত হক্ষরহর 

 াে সাং-চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭৩৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় সুলশন মদ ক্ষ তা-েক্ষেত মদ সাং-

চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫২০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭৪০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় তাজে মদ ক্ষ তা-েক্ষেত মদ সাং-

চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭৪১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় বাদে মদ ক্ষ তা-েক্ষেদ মদ সাং-

চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭৪২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিলহর আেী ক্ষ তা-নওয়াব 

ক্ষিয়া সাং-চর াড়া, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৯৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭৪৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় হুিায়ুন কক্ষবর ক্ষ তা-মৃত রক্ষশদ  

সাং-চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭৪৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় সাধন মদ ক্ষ তা-মৃত হক্ষর দ মদ 

সাং-চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭৪৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় স্ব ন মদ ক্ষ তা-মৃত েক্ষেত মদ 

সাং-চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭৪৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় ননাই মদ ক্ষ তা-মৃত েক্ষেত মদ 

সাং-চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৮২০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭৪৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় ত ন মদ ক্ষ তা-মৃত েক্ষেত মদ 

সাং-চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯২০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭৪৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নগর বাক্ষশ ক্ষ তা-মৃত হক্ষররাি 

সাং-চর াড়া, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৪০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১ ঐ ঐ

৩৭৪৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুরুে ইসোি ক্ষ তা-মৃত 

ক্ষসরাজুে ইসোি সাং-চর াড়া, 

ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ১৬১৫ ১ ১৩০৪৫ ১

৩৭৫০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় সািশুে আেি ক্ষ তা-আ:হাক্ষকি 

সাং-মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৫১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় জক্ষসি উক্ষিন  ক্ষ তা-মৃত 

মিাজািির আহাৎ সাং-

মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৫২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় িলনায়ারা মবগি স্বািী-ক্ষিজান 

সাং-মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৫৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় িক্ষনর আহেদ ক্ষ তা-মৃত 

মিাহােদ আেী সাং-

মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৫৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আতা উল্লাহ ক্ষ তা-হাছন আেী 

সাং-মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৫৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাহােদ মহালসন ক্ষ তা-মৃত 

আ:হাক্ষকি সাং-মতেলখাো, 

ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.১০০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৫৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় সাহাব ক্ষিয়া ক্ষ তা-মিা:হাক্ষসি 

উক্ষিন সাং-মতেলখাো, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৫৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় জাোে আহােদ ক্ষ তা-সাহাব 

উক্ষিন সাং-মতেলখাো, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৫৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় সালেহ আহেদ ক্ষ তা:সাহাব 

ক্ষিয়া সাং-মতেলখাো, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৫৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় জয়নাে আলবদীন ক্ষ তা-মৃত 

মোকিান হাক্ষকি সাং-

মতেলখাো,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৫২০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৬০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় িঞ্জুর আেি ক্ষ তা-মৃত 

আ:সাোি সাং-

মতেলখাো,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৮০০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৬১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নাসক্ষরন আক্তার স্বািী-

মিারকান সাং-

মতেলখাো,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৪০০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৬২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় সালহবা খাতুন স্বািী-রক্ষশদ 

আহেদ সাং-মতেলখাো,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৯৮০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৬৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিাস্তাক আহেদ ক্ষ তা-মৃত 

কক্ষবর আহেদ সাং-

মতেলখাো,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৬৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় িক্ষরদুে আেি ক্ষ তা-মৃত নূর 

আহেদ সাং-মতেলখাো, 

ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৬৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় রাক্ষজয়া খাতুন স্বািী-তক্ষিজ 

উক্ষিন সাং-মতেলখাো, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৬৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আ:শুক্কুর ক্ষ তা-মৃত মগাড়া ক্ষিয়া 

সাং-মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৬৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় জক্ষরনা খাতুন স্বািী-মসানা ক্ষিয়া 

সাং-মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৬৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুরুে আক্ষিন ক্ষ তা-মসানা ক্ষিয়া 

সাং-মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪৬০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৬৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আেী আকবর ক্ষ তা-মৃত 

মিা:হাক্ষসি সাং-মতেলখাো, 

ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৭০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নাক্ষছর আহেদ ক্ষ তা-অজ্ঞাত 

সাং-মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৯৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৭১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় েক্ষতিা মবগি স্বািী-নাক্ষছর 

উক্ষিন সাং-মতেলখাো, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৩৬০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৭২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় রক্ষশদ আহােদ ক্ষ তা-মিা:কালু 

ক্ষিয়া সাং-মতেলখাো, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৭৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মুছা আেী ক্ষ তা-মৃত জুহুর 

উক্ষিন সাং-মতেলখাো, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৭৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আলনায়ার মহালসন ক্ষ তা-মিাছা 

আেী সাং-মতেলখাো, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৭৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় িক্ষহউক্ষিন ক্ষ তা-ছক্ষেি সাং-

মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৭৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় িক্ষনরুজ্জািান ক্ষ তা-ছক্ষেি সাং-

মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.২২০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৭৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিা:কালু ক্ষ তা-মিাজািির 

সাং-মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.২৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৭৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আিজে আহােদ ক্ষ তা-আবু 

শািা সাং-মতেলখাো, ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৭৫২ ১ ১০৫০৮ ১ ঐ ঐ

৩৭৭৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় জক্ষহর আহেদ ক্ষ তা-মৃত 

এছাক আেী চাঁন সাং-

মতেলখাো, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৮০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আ:রক্ষহি ক্ষ তা-মৃত আ:িালেক 

সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৭৮১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় কািাে মহালসন ক্ষ তা-অজ্ঞাত 

সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৭৮২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুর আহেদ ক্ষ তা-মৃত 

আ:ছাোি সাং-নয়া াড়া 

মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৭৮৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় জক্ষসি উক্ষিন ক্ষ তা-মগারা ক্ষিয়া 

সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৯৬০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৭৮৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় শাহাব উক্ষিন ক্ষ তা-মগারা ক্ষিয়া 

সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪৬০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৭৮৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মগারা ক্ষিয়া ক্ষ তা-মৃত নুর 

আহেদ সাং-নয়া াড়া 

মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৭৮৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় সুেতান ক্ষ তা-মৃত আ:রহিান 

সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় 

রামু,কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৭৮৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় ক্ষসরাজ ক্ষ তা-মৃত মিা:হাক্ষনি 

সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৭৮৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মরহানা স্বািী-মৃত মসােতান সাং-

নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৭৮৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক ক্ষ তা-মৃত 

মিাজািির সাং-নয়া াড়া 

মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৯৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৭৯০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় জয়নাে উক্ষিন ক্ষ তা-কক্ষবর 

আহেদ সাং-নয়া াড়া 

মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৭৯১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুর আেি কুতুক্ষব ক্ষ তা-মৃত 

আ:আক্ষজজ সাং-নয়া াড়া 

মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৯২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আবু তালহর ক্ষ তা-মৃত িীর 

আহেদ সাং-নয়া াড়া 

মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৭৯৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় রক্ষশদা স্বািী-বাহার ক্ষিয়া সাং-

নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13508 1 ঐ ঐ

৩৭৯৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় খুরক্ষশদা স্বািী-শক্ষি আেি সাং-

নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13508 1 ঐ ঐ

৩৭৯৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় ওির িারুক ক্ষ তা-আ:হাক্ষকি 

সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13508 1 ঐ ঐ

৩৭৯৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুর কায়দা ক্ষ তা-মৃত হাক্ষনি 

সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

১.০০০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13508 1 ঐ ঐ

৩৭৯৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুর কািাে ক্ষ তা-মৃত হাক্ষনি 

সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13508 1 ঐ ঐ

৩৭৯৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় মিা:আইয়ুব ক্ষ তা-মৃত 

আ:রহিান সাং-নয়া াড়া 

মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13508 1 ঐ ঐ

৩৭৯৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় জয়নাে উক্ষিন ক্ষ তা-গুরা ক্ষিয়া 

সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13508 1 ঐ ঐ

৩৮০০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় সসয়দ আেি ক্ষ তা-মৃত 

আ:আক্ষজজ সাং-নয়া াড়া 

মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13508 1 ঐ ঐ

৩৮০১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুর আেি ক্ষ তা-আছত আেী 

সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৬০০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13508 1 ঐ ঐ

৩৮০২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় সক্ষি আেি ক্ষ তা-সুেতান 

আহেদ সাং-নয়া াড়া 

মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮০৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আবু তালহর ক্ষ তা-সুরত আেি 

সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে,ঈদগড় 

রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৮০৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আজগর আেী ক্ষ তা-মৃত ওো 

ক্ষিয়া সাং-নয়া াড়া 

মবৌঘাে,ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৮০৫ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় শাহ আেি ক্ষ তা-মৃত 

আ:আক্ষজজ সাং-নয়া াড়া 

মবৌঘাে, ঈদগড় রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪৩০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৮০৬ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় আ:রহিান ক্ষ তা-মৃত মৃহােদ 

মহালসন সাং-নয়া াড়া মবৌঘাে, 

ঈদগড় রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৮০৭ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় িলনায়ার স্বািী-ক্ষসরাজ সাং-

ক্ষনক্ষরক্ষবক্ষে মবৌঘাে, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৮০৮ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় সসয়দুে আক্ষিন ক্ষ তা-জক্ষহর 

আহােদ সাং-ক্ষনক্ষরক্ষবক্ষে 

মবৌঘাে, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৮০৯ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় কক্ষবর আহােদ ক্ষ তা-মৃত িীর 

আহােদ সাং-ক্ষনক্ষরক্ষবক্ষে 

মবৌঘাে, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ ঈদগড় নাই নাই 3166 1 13106 1 ঐ ঐ

৩৮১০ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় ক্ষজয়াবুে মহালসন ক্ষ তা-মৃত 

বক্ষশর আহােদ সাং-ক্ষনক্ষরক্ষবক্ষে 

মবৌঘাে, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3165 1 13203 1 ঐ ঐ

৩৮১১ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুর আেি ক্ষ তা-মৃত িক্ষতউর 

রহিান সাং-ক্ষনক্ষরক্ষবক্ষে মবৌঘাে, 

ঈদগড়, রামু, কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3165 1 13203 1 ঐ ঐ

৩৮১২ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় নুরুে মহালসন ক্ষ তা-মৃত নক্ষজর 

আহেদ সাং-ক্ষনক্ষরক্ষবক্ষে মবৌঘাে, 

ঈদগড়, রামু, কক্সবাজার।

০.৭৪৯ ঈদগড় নাই নাই 3165 1 13203 1 ঐ ঐ

৩৮১৩ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় হালিজ আহােদ ক্ষ তা-মৃত 

শাি ক্ষিয়া সাং-ক্ষনক্ষরক্ষবক্ষে 

মবৌঘাে, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৬২০ ঈদগড় নাই নাই 3165 1 13203 1 ঐ ঐ

৩৮১৪ কক্সবাজার রামু ঈদগড় ঈদগড় কািাে মহালসন ক্ষ তা-সাং-মৃত 

আ:শুক্কুর সাং-ক্ষনক্ষরক্ষবক্ষে 

মবৌঘাে, ঈদগড়, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৭৫০ ঈদগড় নাই নাই 3165 1 13203 1 ঐ ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া মিাহােদ সছয়দ আেি, ক্ষ তাোঃ 

আেী আহিদ, তুোতেী াড়া, 

চরন্দী , চকক্ষরয়া

০.০৫০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, পক্ষলক্ষিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া  ারিীন আক্তার, স্বািীোঃ রহিত 

উল্লাহ, তুোতেী াড়া, চরন্দী , 

চকক্ষরয়া

০.০৩০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, পক্ষলক্ষিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া মিাহােদ আবছার, ক্ষ তাোঃ 

আবদুর রহিান, তুোতেী াড়া, 

চরন্দী , চকক্ষরয়া

০.০৩০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, পক্ষলক্ষিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া ছালবর িক্ষকর, ক্ষ তাোঃ মৃত বাছা 

ক্ষিয়া, তুোতেী াড়া, চরন্দী , 

চকক্ষরয়া

০.০৩০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, পক্ষলক্ষিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া শক্ষি আেি, ক্ষ তাোঃ ওবাইদুে 

হক, তুোতেী াড়া, চরন্দী , 

চকক্ষরয়া

০.১৩০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, পক্ষলক্ষিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া মোকিান হাক্ষকি, ক্ষ তাোঃ 

িলনায়ার মহালসন, 

তুোতেী াড়া, চরন্দী , চকক্ষরয়া

০.২০০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, টিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া মিাহােদ জািাে উক্ষিন, 

ক্ষ তাোঃ আব্দুচ সাোি, 

তুোতেী াড়া, চরন্দী , চকক্ষরয়া

০.১০০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, টিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া মিাোঃ আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তাোঃ 

ক্ষজন্নাত আেী, তুোতেী াড়া, 

চরন্দী , চকক্ষরয়া

০.৪০০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, টিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া িনছুর আেি, ক্ষ তাোঃ মৃত 

জক্ষেে বকসু, তুোতেী াড়া, 

চরন্দী , চকক্ষরয়া

০.২০০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ টিগনর জবিা ও টিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া আব্দুে খালেক, ক্ষ তাোঃ নক্ষজর 

আহিদ, তুোতেী াড়া, 

চরন্দী , চকক্ষরয়া

০.৩০০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, পক্ষলক্ষিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তাোঃ মৃত 

আবদুে জক্ষেে, তুোতেী াড়া, 

চরন্দী , চকক্ষরয়া

০.১৪০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, পক্ষলক্ষিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া মিাহােদ আবুে বশর, ক্ষ তাোঃ 

মৃত মিাজালহর 

আহিদতুোতেী াড়া, চরন্দী , 

চকক্ষরয়া

০.১২০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, টিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তাোঃ মৃত 

জক্ষেে বকসু, তুোতেী াড়া, 

চরন্দী , চকক্ষরয়া

০.২৮০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, টিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া ছালবর িক্ষকর, ক্ষ তাোঃ মৃত বাচা 

ক্ষিয়া, তুোতেী াড়া, চরন্দী , 

চকক্ষরয়া

০.২০০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ টিগনর জবিা ও টিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া আয়তুন নাহার, স্বািীোঃ নুর 

মিাহােদ, তুোতেী াড়া, 

চরন্দী , চকক্ষরয়া

০.০৮০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, পক্ষলক্ষিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া আবদু শুক্কুর, ক্ষ তাোঃ মিাহােদ 

আেি, তুোতেী াড়া, চরন্দী , 

চকক্ষরয়া

০.০৮০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ টিগনর জবিা ও টিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তাোঃ মিাহােদ 

আেি, তুোতেী াড়া, চরন্দী , 

চকক্ষরয়া

০.০৮০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ টিগনর জবিা ও টিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চকক্ষরয়া 

সুন্দরবন

উজানটিয়া মিাহােদ আেি, ক্ষ তাোঃ মৃত 

এিদাদ, তুোতেী াড়া, 

চরন্দী , চকক্ষরয়া

০.২৮০ চরণদ্বীপ নাই নাই ৭ ১ ২ মাটির ঘর, পক্ষলক্ষিগনর 

চাউক্ষন

হযাঁ

৩৮৩৩ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ ইসিাইে ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে গক্ষন

০.০৩০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩১০ ২ টিনগিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৩৪ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ নজরুে ক্ষ তা- মৃত োে 

ক্ষিয়া

০.০০৪ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬০৩০ ২ টিনগিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৩৫ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ আক্ষিন ক্ষ তা- মৃত মুসা 

ক্ষিয়া

০.০৩৪ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০২ ২ টিনগিড 

ক্ষবক্ষডং,টিনগিড ঘর

জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৩৬ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা রক্ষশদ আহেদ ক্ষ তা- মৃত 

ইসোি

০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০২ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৩৭ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা সছয়দ মহালসন ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী

০.০৬০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০২ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৩৮ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মগাোি মহালসন ক্ষ তা- ইউসুি 

আেী

০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০২ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৩৯ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা শািসুন্নাহার স্বািী- আবুে 

কাোি

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০৩ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৪০ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা রুক্ষব আক্তার স্বািী- আব্দুে 

কক্ষরি

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০৩ ২ টিন জিড ক্ষবক্ষডং জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৪১ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা সালহব ক্ষিয়া ক্ষ তা- মৃত রক্ষশদ 

আহেদ

০.০৬০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০৩ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৪২ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা বাহাদুর ক্ষ তা- মৃত আেী 

মহালসন

০.০৫০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০৩ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৪৩ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা শরি উক্ষিন আহেদ ভুট্টু ০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০৩ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৪৪ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মনজাি উিন ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০৩ ২ টিন জিড  মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৪৫ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ আব্দুল্লাহ ক্ষ তা- িাহাত 

আেী

০.০৩০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০৪ ২ টিন জিড  ক্ষবক্ষডং জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮৪৬ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা নুরুে মহালসন ক্ষ তা- মৃত 

মসকান্দার

০.০৪০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০৪ ২ টিন জিড  ক্ষবক্ষডং জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৪৭ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাজালহর ক্ষ তা- ইউসুি আেী ০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০৪ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৪৮ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা রক্ষশদ আহেদ ক্ষ তা- ইউসুি 

আেী

০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০৪ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৪৯ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ জাোে আহেদ ক্ষ তা 

ইউসুি আেী

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬৩০৪ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৫০ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা আেতাজ আহেদ ক্ষ তা-মৃত -

আেী মহালসন

০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬২৯১ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৫১ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা আবুে কাোি ক্ষ তা-আব্দুে 

িক্ষজদ

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬২৯৯ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৫২ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা আব্দুে িক্ষজদ ক্ষ তা-মৃত তাজুর 

িক্ষল্লক

০.০৩০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬২৯৯ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৫৩ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা কক্ষেি উল্লাহ ক্ষ তা-আেী 

আহেদ

০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬২৯৯ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৫৪ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা নুরুে ইসোি ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

শুকুর

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১১৯৬ ৫৩২-১ ৬২৯৯ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৫৫ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাহােদ আেী ক্ষ তা-মৃত 

সুেতান আহেদ

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৬৯ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৫৬ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ জািাে ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

হক

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৬৯ ২ েগনর ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৫৭ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা নাক্ষজর মহালসন ক্ষ তা-মৃত 

কালশি আেী

০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৬৯ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৫৮ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা ইসিাইে ক্ষ তা- হাজী এরশাদ 

উল্লাহ

০.০৪০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৬৯ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৫৯ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ হালিজ আহেদ ক্ষ তা- 

মৃত ইসোি

০.০৩০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৬৯ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৬০ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ ক্ষিজান ক্ষ তা-মৃত আহেদ 

কক্ষবর

০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৭০ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৬১ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা রালশদ উল্লাহ ক্ষ তা-মৃত 

আহেদ কক্ষবর

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৭০ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৬২ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা শািসুে আেি ক্ষ তা- মৃত 

ছালেহ আহেদ

০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৭০ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৬৩ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা িঞ্জুর ক্ষ তা- মৃত সছয়দ আকবর ০.০৩০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৭০ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৬৪ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ ইউনুস ক্ষ তা-মৃত আেী 

আহেদ

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৭০ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৬৫ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা নক্ষজর আহেদ ডাবলু ক্ষ তা-মৃত 

রক্ষশদ আহেদ

০.০৩০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৭০ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৬৬ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা আবু তালহর ক্ষ তা- মৃত বাচা 

ক্ষিয়া

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৭০ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৬৭ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা আবু বক্কর ক্ষ তা-মৃত ক্ষ য়ার 

মিাহােদ

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৭০ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৬৮ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা আব্দুর রক্ষহি ম োন ক্ষ তা- 

ক্ষসকান্দার আেী

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৬৯ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা জক্ষকর আহেদ ক্ষ তা- ইউসুি 

আেী

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ েগনর ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮৭০ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা নুরুে আক্ষিন ক্ষ তা-িক্ষরদুে 

আেি

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৭১ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা আিান উল্লাহ ক্ষ তা-ইিরান 

মহালসন

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৭২ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা সছয়দ আেি ভুট্টু ক্ষ তা-মৃত 

আবুে কালশি

০.০৮০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৭৩ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা আেতাজ আহেদ  ক্ষ তা-মৃত 

খুইল্লা ক্ষিয়া

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৭৪ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা আবুে কাোি ক্ষ তা -ক্ষিলরাজ 

আহেদ

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৭৫ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ ইউনুস  ক্ষ তা- মৃত রক্ষশদ 

আহেদ

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৭৬ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা শালহদ ক্ষ তা- মৃত ইসোি ০.০০৫ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৭৭ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা রালহো আক্তার স্বািী-মিাস্তাক 

আহেদ

০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড মাটির ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৭৮ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা ছক্ষকনা ক্ষ তা-ক্ষিলরাজ আহেদ ০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৭৯ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা আবুে কালশি ক্ষ তা-ক্ষিলরাজ 

আহেদ

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৮০ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা ক্ষিলরাজ আহেদ ক্ষ তা-মৃত 

আলনায়ার মহালসন

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৮১ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা রক্ষবউে ক্ষ তা- ক্ষিলরাজ আহেদ ০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৮২ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ রক্ষিক ক্ষ তা- আেী 

আহেদ

০.০৫০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৮৩ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা নাক্ষজি ক্ষ তা-আেী আহেদ ০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৮৪ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ মরজাউে কক্ষরি ক্ষ তা-

আেী আহেদ

০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৮৫ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা িতুে আহেদ ক্ষ তা-মৃত 

ইকবাে আেী

০.০৪০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৮৬ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা বাদশা ক্ষিয়া ক্ষ তা-মৃত আহেদ 

কক্ষবর

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৮৭ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা িক্ষিজ ক্ষ তা-মৃত রওশন আেী ০.০২০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৮৮ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা ইসিাইে ক্ষ তা-মৃত বক্ষদউর 

রহিান

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৮৯ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা ইসোি ক্ষ তা-মৃত আেী 

আহেদ

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ েগনর ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৯০ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ রহিত উল্লাহ ক্ষ তা-মৃত 

জাক্ষহদুল্লাহ

০.০৪০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৯১ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা মিাোঃ জাোে আহেদ ক্ষ তা- 

মৃত ইিাইে

০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে

৩৮৯২ কক্সবাজার রামু জজায়ারক্ষয়ানালা জজায়াক্ষরয়ানালা ছমু ক্ষ তা-আেি তালহর ০.০১০ জজায়াক্ষরয়ানালা নাই নাই ১৪১৫ ৫৩২-১ ৮৫৯৮ ২ টিন জিড ঘর জজলা প্রিাসগন  উগেদ 

প্রস্তাব পাঠাগনা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: মদলোয়ার মহালসন, ক্ষ তা: 

আবু তালেব, সাং- 

বনজায়ক্ষগদার  াড়া (মঘানা 

 াড়া)

0.080 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৮৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা: 

আবু ক্ষছক্ষিক, সাং- ঐ

0.095 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৮৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নালজি উক্ষিন িাস্টার, ক্ষ তা: 

মৃত নুর আহিদ মুক্ষি, সাং- ঐ

0.100 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি  াকা সদঘ বয ৪০ 

প্রস্থ ৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৮৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আলনায়ার মহালসন িাস্টার, 

ক্ষ তা: তক্ষিি মগাোে, সাং- ঐ

0.085 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি  াকা সদঘ বয ৪০ 

প্রস্থ ৩০

ঐ ক্ষ .ও.আর নং 26/ 

এিক্ষব অব 2013-14

৩৮৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ মবোে উক্ষিন িাওোনা, 

ক্ষ তা: মৃত আবুে মহালসন, সাং- 

ঐ

0.095 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৮৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা: 

মিাোঃ আবছার, সাং- ঐ

0.082 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৫০ প্রস্থ ৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৮৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ শক্ষিউে কালদর, ক্ষ তা: 

আবদুে িালেক, সাং- ঐ

0.099 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ িলয়জ আহিদ, ক্ষ তা: 

মৃত আক্ষির হািজা, সাং- ঐ

0.055 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি  াকা ঘর  সদঘ বয 

৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ মবোে উক্ষিন, ক্ষ তা: আোঃ 

রক্ষশদ, সাং- ঐ

0.090 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর সদঘ বয 

২০ প্রস্থ ১০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাছাোঃ জছনা  ারিীন, স্বািী: 

নালজি উক্ষিন, সাং- ঐ

0.070 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর সদঘ বয 

৩০ প্রস্থ ১৫

ঐ ক্ষ .ও.আর নং 12/এিক্ষব 

অব 2019-20

৩৯০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ তা: মৃত আেী 

আহেদ, সাং- ঐ

0.075 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর সদঘ বয 

৪০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ ক্ষিজবাহ উক্ষিন, ক্ষ তা: 

নালজি উক্ষিন, সাং- ঐ

0.095 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর সদঘ বয 

৪০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ আনার আেী, ক্ষ তা: 

নুরুন্নবী, সাং- ঐ

0.100 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ কালয়স, ক্ষ তা: নুরুন্নবী, 

সাং- ঐ

0.200 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর সদঘ বয 

৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আোঃ িালেক, ক্ষ তা: মহালসন 

আহেদ, সাং- ঐ

0.075 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

প্রস্থ ১০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ শক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা: 

জক্ষহর আহেদ, সাং- ঐ

0.085 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২৫ 

প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ তালরক, ক্ষ তা: মৃত মিাোঃ 

কক্ষবর, সাং- ঐ

0.095 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ৩০ 

প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাছাোঃ িলনায়ারা মবগি, স্বািী: 

আোঃ রহািান, সাং- ঐ

0.100 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী সিয়বায় সক্ষিক্ষতর ঘর, সাং- ঐ 0.095 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২  টিলনর ঘর সদঘ বয ৩০ 

প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আেী মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাহােদ আেী, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ বাঁলশর মবড়া টিলনর 

চাে সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নালজি উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত মিাোঃ 

হাক্ষনি, সাং- ঐ

0.081 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মছােন, ক্ষ তা: মৃত আবুে 

হাক্ষনি, সাং- ঐ

0.090 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২০ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ কাজে, ক্ষ তা: মদলোয়ার 

মহালসন, সাং- ঐ

0.100 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী বাবুে, ক্ষ তা: দক্ষেে আহেদ, 

সাং- ঐ

0.100 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২০ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মদলোয়ার, ক্ষ তা: সছয়দ 

আহিদ, সাং- ঐ

0.095 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জািাে, ক্ষ তা: মগাোি 

মছাবহান, সাং- ঐ

0.098 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ আেতাব, ক্ষ তা: নুরুেিা, 

সাং- ঐ

0.085 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা সদঘ বয ৩৫ 

প্রস্থ ৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী রক্ষশদ আহেদ, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে কালশি, সাং- ঐ

0.950 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৪০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী হাক্ষিদ মহালসন িনু, ক্ষ তা: 

নক্ষজর ক্ষিক্ষস্ত্র, সাং- ঐ

0.099 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি  াকা সদঘ বয ৩০ 

প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শািশুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

রাজা ক্ষিয়া, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা: নক্ষজর 

ক্ষিক্ষস্ত্র, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২০

ঐ ক্ষ .ও.আর নং 05/এিক্ষব 

 অব 2016-17

৩৯২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী খক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

রহিত আেী, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ আবছার উক্ষিন পুতু, 

ক্ষ তা: মদলোয়ার মহালসন, সাং- 

ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৪০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা: জাোে 

উক্ষিন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা: রহিত 

আেী, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুেিা, ক্ষ তা: আবদুে 

আক্ষজজ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবছার উক্ষিন পুতু, ক্ষ তা: নুর 

আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িাহাসন, ক্ষ তা: আবুে কালশি, 

সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী হান্নান, ক্ষ তা: শাহাদত মহালসন, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুে আবছার, ক্ষ তা: নুর 

আহিদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নাক্ষছিা খাতুন, স্বািী: নুরুে 

আেি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ১৫ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নাক্ষছর, ক্ষ তা: মৃত সছয়দ নুর, 

সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জক্ষসি, ক্ষ তা: মিাোঃ আেী, সাং- 

ঐ

0.950 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শক্ষিক, ক্ষ তা: এজহার আহিদ, 

সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িাহবুব ড্রাইিার, ক্ষ তা:  সাং- ঐ 0.050 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা  সদঘ বয ৩৫ 

প্রস্থ ৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা: মৃত 

রাজা ক্ষিয়া, সাং- ঐ

0.050 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ ক্ষবক্ষডং ছাদ োোই 

সদঘ বয ৪০ প্রস্থ ৩০

ঐ ক্ষ ,ও,আর নং 17/এিক্ষব 

অব 2014-15

৩৯৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী হাসান, ক্ষ তা: আবদুে িালেক, 

সাং- ঐ

0.050 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ ক্ষবক্ষডং ছাদ োোই 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাহােদ উল্লাহ, ক্ষ তা: নুর 

মিাহােদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা সদঘ বয ২৫ 

প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ ইউছুব, ক্ষ তা: জাির 

আেি,সাং- ঐ

0.850 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৪৫ প্রস্থ ৪০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী সাক্ষকো, স্বািী: আবদু রক্ষহি, 

সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর  টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩৫ প্রস্থ ৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জয়লনাআরা, স্বািী: মৃত 

সাইফুে ইসোি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২০ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জালনায়ারা মবগি, স্বািী: নুরুে 

হক, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ জািাে, ক্ষ তা: ছালেহ 

আহিদ, সাং- ঐ

0.950 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী কািাে ড্রাইিার, ক্ষ তা: মিা: 

শক্ষি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ আকতার মিৌেিী, ক্ষ তা: 

আোঃ মিাতালেব, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা সদঘ বয ২৫ 

প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ িকবুে আহিদ, ক্ষ তা: 

এহসান উল্লাহ, সাং- ঐ

0.040 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ৩৫ 

প্রস্থ ৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ িান্নান, ক্ষ তা: মৃত শক্ষি, 

সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর  সদঘ বয ৪০ 

প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: আবু সছয়দ, ক্ষ তা: মৃত 

আোঃ রক্ষশদ, সাং- ঐ

0.920 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা  সদঘ বয ২০ 

প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: আবুে নালছর, ক্ষ তা: মৃত 

আোঃ রক্ষশদ, সাং- ঐ

0.040 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর  সদঘ বয ৩৫ প্রস্থ 

৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ িনছুর আেি, ক্ষ তা: আোঃ 

রক্ষশদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা সদঘ বয ২৫ 

প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ জয়নাে, ক্ষ তা: আোঃ 

রক্ষশদ, সাং- ঐ

0.050 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ৪০ 

প্রস্থ ৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ িনজুর আেি, ক্ষ তা: আ: 

রক্ষশদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা সদঘ বয ৩৫ 

প্রস্থ ৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ িাসুক আহেদ, ক্ষ তা: নুর 

আহিদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২৫ 

প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ ক্ষিজান, ক্ষ তা: নুরুে হক, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২৫ 

প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী হালিজ মিাোঃ ইউছু , ক্ষ তা: 

িাওোনা মুসক্ষেি উক্ষিন, সাং- 

ঐ

0.200 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ৩০ 

প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা: বজে 

আহিদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর সদঘ বয 

৩০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ মুক্ষবন, ক্ষ তা: বজে 

আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী কািাে মহালসন, ক্ষ তা: িক্ষরদ 

আহিদ, সাং- ঐ

0.095 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর  সদঘ বয 

৩০ প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জািাে মহালসন, ক্ষ তা: িক্ষকর 

আহেদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর  সদঘ বয 

৩০ প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আক্তার মহালসন, ক্ষ তা: িক্ষকর 

আহেদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২০ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ আোঃ িান্নান, ক্ষ তা: িজু 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ৩০ 

প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িারুক আহােদ, ক্ষ তা: 

মিাজবুে আহিদ, সাং- সাং- ঐ

0.099 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর  সদঘ বয 

২০ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ নুরুে আবছার, ক্ষ তা: 

িারুক আহিদ, সাং- ঐ

0.098 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর  সদঘ বয 

২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা: 

িারুক আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর  সদঘ বয 

২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা: মৃত 

ক্ষসরাজুে ইসোি, সাং- ঐ

0.040 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর  সদঘ বয 

৩০ প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ িাক্ষনক, ক্ষ তা: সছয়দুে 

আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর  সদঘ বয 

২৫ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ছরওয়ার কািাে, ক্ষ তা: সছয়দ 

নুর, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আো উক্ষিন, ক্ষ তা: আবু 

ক্ষছক্ষিক, সাং মঘানা  াড়া ক্ষছরা 

 াহাড়

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর  সদঘ বয 

২০ প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

িীর বক্স, সাং মঘানা  াড়া ক্ষছরা 

 াহাড়

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর  সদঘ বয 

৩৫ প্রস্থ ২ ৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ নুরুে আবছার,ক্ষ তা: মৃত 

জক্ষহরুে আেি, সাং মঘানা  াড়া 

ক্ষছরা  াহাড়

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ আোঃ িালেক, ক্ষ তা: মৃত 

শক্ষিকুর রহিান, সাং মঘানা 

 াড়া ক্ষছরা  াহাড়

0.100 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর  সদঘ বয 

৪০ প্রস্থ ৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ সছয়দুে কক্ষরি, ক্ষ তা: 

হালজবর মুল্লুক, সাং মঘানা  াড়া 

ক্ষছরা  াহাড়

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর  সদঘ বয ২০ 

প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: িাহামুদুে কক্ষরি, ক্ষ তা: 

মৃত মিাক্তার আহিদ, সাং 

মঘানা  াড়া ক্ষছরা  াহাড়

0.065 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২৫ 

প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ আবু বকর, ক্ষ তা: ক্ষছক্ষিক 

আহিদ, সাং মঘানা  াড়া ক্ষছরা 

 াহাড়

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর  সদঘ বয ৩৫ 

প্রস্থ ৩০

টিলনর ঘর  সদঘ বয ২০ 

প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা: আবদু 

শুক্কুর, সাং মঘানা  াড়া ক্ষছরা 

 াহাড়

0.050 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ মসক্ষি াকা ঘর সদঘ বয 

৩৫ প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ মদলোয়ার মহালসন, ক্ষ তা: 

আক্ষির মহালসন, সাং মঘানা 

 াড়া ক্ষছরা  াহাড়

0.040 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ৩০ 

প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ ওবাইদুে ইসোি, ক্ষ তা: 

মৃত ওক্ষজ উল্লাহ, সাং মঘানা 

 াড়া ক্ষছরা  াহাড়

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ তা: মৃত 

ক্ষসরাজুে ক্ষিয়া, সাং মঘানা  াড়া 

ক্ষছরা  াহাড়

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩৫ প্রস্থ ৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ আবদুল্লাহ, ক্ষ তা: নক্ষজ 

উল্লাহ, সাং মঘানা  াড়া ক্ষছরা 

 াহাড়

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

আব্বাস আহিদ, সাং মঘানা 

 াড়া ক্ষছরা  াহাড়

0.100 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ নুরুে আবছার, ক্ষ তা: মৃত 

বক্ষদউে আেি, সাং মঘানা  াড়া 

ক্ষছরা  াহাড়

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ২৫ প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ খক্ষেে, ক্ষ তা: মৃত 

মদলোয়ার মহালসন, সাং মঘানা 

 াড়া ক্ষছরা  াহাড়

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২৫ 

প্রস্থ ২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ সায়মুন ইসোি, ক্ষ তা: 

হাক্ষকি আেী, সাং মঘানা  াড়া 

ক্ষছরা  াহাড়

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ টিলনর ঘর সদঘ বয ২০ 

প্রস্থ ১৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবদুে মুক্ষবন, ক্ষ তা: মৃত 

ছালবর আহেদ, সাং মঘানা 

 াড়া ক্ষছরা  াহাড়

0.800 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ৩০ প্রস্থ ২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাোঃ শুক্কুর, ক্ষ তা: মৃত আোঃ 

জক্ষেে সাং মঘানা  াড়া ক্ষছরা 

 াহাড়

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ২০৮ ৬৫ ৩১ ২ িাটির ঘর টিলনর চাে 

সদঘ বয ১৫ প্রস্থ ১০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িক্ষতউর রহিান ক্ষ তা- মৃত 

ছলেিান সাং- ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহকাো পূব ব  াহাড়

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জালহদুে ইসোি ক্ষ তা- মৃত 

মবোে উক্ষিন, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ১৫x২০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শালকর উল্লাহক্ষ তা- মগাোি 

ছলেিান, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আক্তার মহালসনক্ষ তা- মৃত 

মহালসন আেী, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবু সছয়দ ক্ষ তা- সতয়ি 

মগাোি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ১৫x২০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শক্ষিউে আেিক্ষ তা- মৃত 

মগাোি ছলেিান, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জোে উক্ষিন ক্ষ তা- শক্ষিউে 

আেি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মহোে উক্ষিন ক্ষ তা- শক্ষিউে 

আেি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শালহদ ক্ষ তা- শক্ষিউে আেি 

সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িাহিদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- হাজ্বী 

রব্বত আেী, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাশারি মহালসন ক্ষ তা- 

মিৌেিী আক্তার আহিদ, সাং- 

ঐ

0.800 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x৪০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৩৯৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আজহার মহালসন ক্ষ তা- মিৌ: 

আক্তার আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শাহাদত মহালসন ক্ষ তা- মৃত 

ছালবর আহিদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আব্দুে গিিার ক্ষ তা- নুর 

সুেতান, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী সাইফুে ইসোি ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ১৫x২৫ টিলনর ঘর উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মনজাি উক্ষিন ক্ষ তা- বদর 

উক্ষিন সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৬০x২৮ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: শক্ষিউে ক্ষ তা- মৃত আ: 

কালদর,সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x১৮ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাহােদ আেী ক্ষ তা- মৃত আ: 

ছাোি, সাং- ঐ

0.060 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২  িাি ব ২টি ৩০x১৮, 

৩০x১৮

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মুক্ষজবর আেী, ক্ষ তা- মৃত আ: 

ছাোি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিলনর ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী রক্ষহিা মবগি, ক্ষ তা- মৃত আ: 

ছাোি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিলনর ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: শাহাজাহান, ক্ষ তা- মৃত 

ছালদক মহালসন, সাং- ঐ

0.550 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ মসক্ষি াকা 

টিলনর ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: রক্ষহি, ক্ষ তা- শাহাজাহান, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ মসক্ষি াকা টিনলসে ঘর 

১৫x২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

এজহার হক, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ মসক্ষি াকা টিনলসে ঘর 

১৫x২৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: িালেক, ক্ষ তা- মৃত নরুে 

ইসোি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২  ক্ষেক্ষথন মবড়া ক্ষবক্ষশষ্ট 

ঘর ২০x২৪

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী রালশে, ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহেদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িালতিা খাতুন, ক্ষ তা- ইসা 

আেি, সাং- ঐ

0.090 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ইয়াক্ষছন আরািাত, ক্ষ তা- আবু 

ক্ষছক্ষিক, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক মহডম্যান, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- মৃত আ: 

গফুর, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক মহডম্যান, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x২০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবুে বশর, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির 

মহালসন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুর ইসোি, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ মসক্ষি াকা 

ইলের ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িলনায়ারা স্বািী: আবু সছয়দ 

সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x১৫  ক্ষেক্ষথন মবড়া 

ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- সসয়দ 

আেি, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ মসক্ষি াকা 

টিলনর ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শক্ষিউে আেি,  ক্ষ তা- সছয়দ 

আেি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ মসক্ষি াকা 

টিলনর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী রব্বত আেী, ক্ষ তা- মৃত আ: 

খালেক, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী রহিত আেী, ক্ষ তা- মৃত আ: 

খালেক, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৪০x৩০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ঈসা হক, ক্ষ তা- িক্ষনর আহিদ, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী রক্ষহি দাদ, ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ টিনলসে 

মসক্ষি াকা ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ইয়াকুব আেী, ক্ষ তা- মৃত আ: 

খালেক, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ টিনলসে 

মসক্ষি াকা ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ইউনুচ আেী, ক্ষ তা- মৃত আবু 

মনওয়াজ বাবু, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মকরািত আেী, ক্ষ তা- আ: 

ছাোি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শাহ আেি, ক্ষ তা- মতাজু 

িক্ষকর, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫  িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মুনজুর,  ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা ঘর উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবু তালহর, ক্ষ তা-ঐ, সাং- ঐ 0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: খালেক, ক্ষ তা- মৃত আ: 

শুক্কুর, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুর আহিদ, ক্ষ তা- জাির 

আেি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আক্ষবর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

খক্ষেে আহিদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: শক্ষি, ক্ষ তা- আক্ষবর 

রহিান, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

খক্ষেলুর রহিান, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনক, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

আক্ষিন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ক্ষজয়াবুে কক্ষরি, ক্ষ তা- নুরুে 

কালদর সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবুে বশর, ক্ষ তা- নুরুে 

কালদর, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x২০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবুে বশর ক্ষ তা- নুরুে 

কালদর, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৮x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- নাদুর 

মহালসন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৪০x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুে আবচার ক্ষ তা- মৃত শাহ 

আেি, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী রাক্ষজয়া সুেতানা, স্বািী: মৃত 

মিা: আয়ুব, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x৩০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাহলছনা, স্বািী: মৃত এরশাদ 

আেী, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী হাক্ষিদা মবগি, ক্ষ তা- মৃত 

এরশাদ আেী, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মহোে, ক্ষ তা- শাহ আেি, সাং-

 ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী হাক্ষছনা, ক্ষ তা- মৃত এরশাদ 

আেী, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ টিলনর ঘর উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আেী মহালসন, ক্ষ তা- সাহাব 

উক্ষিন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষিে উক্ষিন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ক্ষিনহাজ, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

মহালসন, সাং- ঐ

0.040 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৪০x৩৫ ছাদ ক্ষবক্ষশষ্ট 

ক্ষবক্ষডং ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িনজুরা মবগি, স্বািী: মৃত মিা: 

মহালসন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০দ্ধ২৬ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জক্ষসি, ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ১৫x৪

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী খুরক্ষশদা মবগি, ক্ষ তা- আ: 

রক্ষশদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: মহালসন, ক্ষ তা- শাহাব 

উক্ষিন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: কালু, ক্ষ তা- মৃত মশর 

আেী, সাং- ঐ

0.800 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: আক্ষজজ, ক্ষ তা- মিা: কালু, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আেী আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী এসতাহারা ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৪০x২৫ টিলনর ঘর উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ক্ষজয়াবুে ক্ষ তা- মৃত জালকর 

আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x৩৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী  আ: কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- ক্ষিরুজ 

আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৪০x৩৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

ঐ ক্ষ .ও.আর নং 01/এিক্ষব 

অব 2018-19

৪০৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ক্ষিলরাজ আহেদ  (মহডম্যান) 

ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর আহিদ, সাং- 

ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৪০x৪০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আব্বাস আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আয়ুব আেী সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৪০x৩৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- আব্বাস 

আহিদ, সাং- ঐ

0.500 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আক্তার মহালসন, ক্ষ তা- মিা: 

মহালসন, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x৪০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মশিায়ত উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত আ: 

মুনাি, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ টিনলসে 

মসক্ষি াকা মদাকানঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী তক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা- মহোে 

মিম্বার, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জক্ষহরুে ইসোি, ক্ষ তা- মহোে 

মিম্বার, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৪০x৩০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ
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৪০৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুে আবছার, ক্ষ তা- 

মিাজালহর আহিদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জক্ষসি ক্ষ তা- মিা: কালু, সাং- ঐ 0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জাির ক্ষ তা- মিাক্তার আহিদ, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী বক্ষদউে আেি ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাক্তার আহেদ (মহডম্যান) 

ক্ষ তা- মৃত মশর আেী, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মবোে উক্ষিনক্ষ তা- মিাক্তার 

মহডম্যানসাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িনজুর আেি, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ঐ

0.400 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাজালেে, ক্ষ তা- মুক্তুে 

মহালসন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

কািাে মহালসন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x৩৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ, সাং- ঐ

0.010 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জক্ষসি ক্ষ তা- মিা: কালু, সাং- ঐ 0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x৩০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: িান্নান, ক্ষ তা- মৃত রহিত 

আেী, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ইিাি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

রহিত আেী, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ মসক্ষি াকা টিনলসে ঘর 

১৫x২৪

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: শুক্কুর ক্ষ তা- মৃত রহিত 

আেীসাং- ঐ

0.010 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: হাক্ষকি ক্ষ তা- মৃত রহিত 

আেী, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x৪০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: খালেক ক্ষ তা- মৃত রহিত 

আেী সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িনজুর আেী ক্ষ তা- মৃত িজর 

আেী সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ মসক্ষি াকা টিনলসে ঘর 

২২x২৪

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবুে হালসি ক্ষ তা- মৃত 

আশকর আেী সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫দ্ধ৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আব্বাস আেী, ক্ষ তা- সসয়দ 

আহেদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবু সছয়দ, ক্ষ তা- হাজ্বী আ: 

জাব্বার, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: মহালসন, ক্ষ তা- হাজ্বী আ: 

জক্ষেে, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুজ্জািান, ক্ষ তা- আহেদ 

মহালসন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আকতার আহিদ, ক্ষ তা- ওহাদ 

আেী, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ক্ষিজান, ক্ষ তা- শাহ আেি, সাং-

 ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: মবোে ক্ষ তা-আবছার 

িাক্ষে, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত খক্ষেলুর 

রহিান, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী  নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- জক্ষহর 

আহিদ, সাং- ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহকাো

0.600 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুে আবচার, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষকর আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নূরকান, ক্ষ তা- মৃত জক্ষহর 

আহিদ, সাং- ঐ

0.040 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x৩৫ ছাদ ক্ষবক্ষশষ্ট 

ক্ষবক্ষডং

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪০৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নক্ষজর আহিদ ক্ষ তা- মতারুব 

আেী, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x২৫ িাটির গুদাি 

ক্ষবক্ষশষ্ট টিন মসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জািাে ক্ষ তা- সাং- ঐ 0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x২৫ িাটির উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী উসিান, ক্ষ তা- শক্ষি আেি, 

সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৪০x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিারকান, ক্ষ তা- মদলুয়ার 

মহালসন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ মসক্ষি াকা টিনলসে ঘর 

২০x২৪

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিা: মসক্ষেি, ক্ষ তা- মিাহােদ 

মহালসন, সাং- ঐ

0.040 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৪০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শাহাজান, ক্ষ তা- নুরুে ইসোি, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ১৫x২৫ টিলনর িাটির উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নাক্ষজি উক্ষিন, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৪০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আজাদ আেী, ক্ষ তা- ঐ, সাং- ঐ 0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x৪০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আলনায়ার ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নাক্ষছর ক্ষ তা- মৃত মশর 

আেীসাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x২০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আরািাত, ক্ষ তা- মৃত আ: 

আক্ষজজ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী বক্ষশর ক্ষ তা- আেী আহিদ, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জাির, ক্ষ তা- আেী আহিদ, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ ইলের উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শাক্ষহদা আক্তার ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষনরুজ্জািান, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আক্তার মহালসন ক্ষ তা- হাজ্বী 

কক্ষবর আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী সছয়দুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজাফ্ির আহিদ, সাং- ঐ

0.800 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শািসুে আেি, ক্ষ তা- হাজ¦ুী 

মিাজাফ্ির আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৪০x২৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ইিসু , ক্ষ তা- আ: ছুবহান, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x৩৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জক্ষহরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজাফ্ির আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জািাে মহালসন, ক্ষ তা- হাজ্বী 

কক্ষবর আহিদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x৪০ ইলের উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নজরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

হাজ্বী মিাজাফ্ির রহিান, সাং- 

ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x৩৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জালকর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

এজহার আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x৩৫ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মবোে আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী রুিানা, ক্ষ তা- আ: গক্ষণ, সাং- ঐ 0.700 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x৪০ মসক্ষি াকা উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী বাদশা,  ক্ষ তা- ক্ষগয়াস উক্ষিন, 

সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ মসক্ষি াকা উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আেতাজ মবগি, ক্ষ তা- আ: 

গক্ষণ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ মসক্ষি াকা উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: গক্ষণ, ক্ষ তা- মৃত মশর আেী, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x৩৫ ইলের মদাকান 

ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- ঐ, সাং- 

ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x২০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জক্ষসি, ক্ষ তা- মৃত সতয়ি 

মগাোি, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x২০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী সূ ব বাো, ক্ষ তা- ইন্দ্র কুিার 

ধুক্ষ , সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x৪০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ক্ষশকা বাো, ক্ষ তা- মহিন্ত 

কুিার, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: ছাোি, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহিদ, সাং- ঐ

0.200 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মুনজুর আহিদ, ক্ষ তা- আ: 

কালদর, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুে আবছার, ক্ষ তা: মৃত 

কািাে মহালসন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আক্তার মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহিদ, সাং-ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ মসক্ষি াকা উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জািাে মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ ক্ষবক্ষডং উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী কািরুন নাহার, স্বািী: মৃত 

কািাে মহালসন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x৩০ ক্ষবক্ষডং উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী কািাে মহালসন, ক্ষ তা: মৃত 

ইিদাদ, সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x২০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী হারুন, ক্ষ তা: মৃত ইিদাদ, সাং- 

ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুে কালদর,ক্ষ তা: মিাক্তার 

আহিদ, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩৫x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী বাদশা,ক্ষ তা: মিাক্তার আহিদ, 

সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫  াকা উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা: মৃত 

ইিদাদ, সাং- ঐ

0.800 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবু কাোি, ক্ষ তা: নুরুে কক্ষবর 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ৩০x২৫ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী হারুন, ক্ষ তা: এিদাদ মহালসন, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২৫x৩০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা: মগাোি 

কালদর ,সাং- িধ্যি াহাড়, 

ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ্ কাো, 

ডুোহাজারা

0.900 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ২০x৩০ মসক্ষি াকা 

টিনলসে ঘর

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নরুে কালদর, ক্ষ তা: আবু 

শরীি, সাং: ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ মসক্ষি াকা ঘর ২০x২৪ উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নরুে কালশি, ক্ষ তা: আবু 

আহািদ, সাং: ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ২০x২৪

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: আেী, ক্ষ তা: আ: 

মিাক্তালেব, সাং: ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ২০x২৪

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী বক্ষশর  আহেদ, ক্ষ তা: কালু 

ক্ষিয়া, সাং: ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ২০x২৪

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: শুক্কুর, ক্ষ তা: বক্ষশর 

আহিদ, সাং: ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ২৪x২৬

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: কালদর ক্ষ তা: মৃত এিদাদ 

মহালসন, সাং: ঐ

0.100 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ২০দ্ধ২৪

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত 

িক্ষনরুজ্জািান, সাং: ঐ

0.800 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ২০x২৪

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নরুছ া, ক্ষ তা: মৃত িক্ষরদুে 

আেি, সাং: ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ২০x২২

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী রুলবে, ক্ষ তা: নুরুছ া, সাং: ঐ 0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ১৮x২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আ: িালেক, ক্ষ তা: বক্ষশর 

আহিদ, সাং: ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ১৪x২০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

নরুে কক্ষবর, সাং: ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ১৮x২৪

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ইিরান, ক্ষ তা: িক্ষরদুে আেি, 

সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ২৪x২৬

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবুে বশর, ক্ষ তা: শািছুে 

আেি, সাং- বাক্ষগছা  াড়া, 

ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ২০x২৪

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী তানক্ষজনা, ক্ষ তা: আোঃ িন্নানসাং-

 বাক্ষগছা  াড়া, ডুোহাজারা ১নং 

ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ২০x৩৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী তক্ষহদা, ক্ষ তা: মৃত তক্ষিজ 

উক্ষিন সাং- বাক্ষগছা  াড়া, 

ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২  ১৮x৩০ িাটির 

গুদািঘর, টিলনর চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরুে আক্ষিন বাদশাক্ষ তা: 

শাহাব ক্ষিয়াসাং- বাক্ষগছা  াড়া, 

ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে  ২০x৩৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী  মনজাি খক্ষেিাক্ষ তা: আবুে 

শরীিসাং- বাক্ষগছা  াড়া, 

ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে  ১৮x৩২

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ইক্ষিস, ক্ষ তা: আবুে খালয়র, 

সাং- বাক্ষগছা  াড়া, ডুোহাজারা 

১নং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে ৩০x৪৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মিালশ বদ, ক্ষ তা: আবছার, সাং- 

বাক্ষগছা  াড়া, ডুোহাজারা ১নং 

ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে  ২৫x৩৮

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরনবী, ক্ষ তা: অক্ষে আহিদ, 

সাং- বাক্ষগছা  াড়া, ডুোহাজারা 

১নং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে  ২০x৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবুে কালসি, ক্ষ তা: মৃত 

িজে কক্ষরি, সাং- বাক্ষগছা 

 াড়া, ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে  ২২ত্র২৮

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ওয়াজ উক্ষিন ক্ষ তা: আবুে 

কালশশ, সাং- বাক্ষগছা  াড়া, 

ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে  ২৫x৩৬

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আব্বাস উক্ষিন, ক্ষ তা: আবুে 

কালশি, সাং- বাক্ষগছা  াড়া, 

ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে  ২৫ত্র৩৮

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আোঃ ছাত্তারক্ষ তা: আবদু 

জব্বারসাং- বাক্ষগছা  াড়া, 

ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে  ৩০x৪৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িক্ষকর উক্ষিনক্ষ তা: ছক্ষগর 

আহিদসাং- বাক্ষগছা  াড়া, 

ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে  ২৫x৪০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িনু আেি, ক্ষ তা: ঐ, সাং- ঐ 0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ১৭x৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা: ঐ, সাং- 

বাক্ষগছা  াড়া, ডুোহাজারা ১নং 

ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ১৮x৩২

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী জাির ক্ষ তা: ঐ, সাং- বাক্ষগছা 

 াড়া, ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ২২x২৯

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুর আেি, ক্ষ তা: রক্ষশদ 

আহিদ, সাং- বাক্ষগছা  াড়া, 

ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ২০x৩৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী বাদশা, ক্ষ তা: আোঃ গফুর, সাং- 

বাক্ষগছা  াড়া, ডুোহাজারা ১নং 

ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ২২x৩২

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শক্ষি, ক্ষ তা: মৃত জয়নাে 

উক্ষিন, সাং- বাক্ষগছা  াড়া, 

ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ২৫x৩৫

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িক্ষিজ, ক্ষ তা: জয়নাে, সাং- 

বাক্ষগছা  াড়া, ডুোহাজারা ১নং 

ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ১৮ত্র৩২

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী শুক্কুর, ক্ষ তা: মৃত জয়নাে, সাং- 

বাক্ষগছা  াড়া, ডুোহাজারা ১নং 

ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ্ কাো

1.000 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আবুে খালয়র, ক্ষ তা: মৃত 

আহিদ মহালসন, সাং- বাক্ষগছা 

 াড়া, ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে  ২০x৩২

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িনু আেি, ক্ষ তা: জয়নাে সাং- 

বাক্ষগছা  াড়া, ডুোহাজারা ১নং 

ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ১৯x৩২

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী মসালহে, ক্ষ তা: শাহজাহান, সাং-

 বাক্ষগছা  াড়া, ডুোহাজারা ১নং 

ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ১৬ত্র৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী সাক্ষেি, ক্ষ তা: মৃত মিাোঃ 

মহালসন, সাং- বাক্ষগছা  াড়া, 

ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ১৫x২৮

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা: মৃত মিাোঃ 

মহালসন, সাং- বাক্ষগছা  াড়া, 

ডুোহাজারা ১নং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ্ কাো

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ২৫ত্র৫০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী িিতাজ, ক্ষ তা: মৃত মিাোঃ 

মহালসন সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ডাক্ষেয়া, স্বািী: জয়নাে সাং- ঐ 0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ২২x৩২

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুর নবী, ক্ষ তা: মৃত মিাহােদ 

মহালসন, সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ২৫ত্র৩৫

ঐ ক্ষ .ও. আর নং 01/এিক্ষব 

2019-20

৪১৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ক্ষিজান, ক্ষ তা: ক্ষগয়াস উক্ষিন, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ২০x৩৮

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা: আশরাি 

আেি সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ক্ষবক্ষডং ছাদ ক্ষবক্ষশষ্ট 

১৫x৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা: আোঃ রক্ষশদ, 

সাং- ঐ

0.030 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে  ২৪x৩০

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আোঃ কক্ষরি, ক্ষ তা: আোঃ রক্ষশদ, 

সাং- ঐ

0.200 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ ক্ষবক্ষডং ২৪ত্র৩৮ উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী আোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তা: নুর আহিদ 

মৃত

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে   ২৪x৩৮

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাঁক্ষসয়াখােী নুরছ া, ক্ষ তা: অক্ষে আহিদ, 

সাং- ঐ

0.020 ৫৫নং ক্ষরংিং ১৯৬ ৬৫ ১৬ ২ িাটির গুদািঘর, টিলনর 

চাে

উলেদ প্রস্তাব মদওয়া আলছ

৪১৯৩ 33নং উক্ষচতার ক্ষবে মিৌজা 

আর.এস 1নং খক্ষতয়ালনর 

273/384, 

273/385,283/386, 

373/387 নং দাগাক্ষদর 

সাকুল্য 712.48 একর (ক্ষব. 

এস 01নং খক্ষতয়ালনর দাগ 

নং 451, 456, 457, 

458) এ মরকড ব সংলশাধনীর 

জন্য িাননীয় যুে মজো জজ 

আদােত, কক্সবাজার এ 

অ র িািো নং 1/2009 

চেিান আলছ।

৪১৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ সাোহ উক্ষিন ক্ষ তা: 

আকবর আহািদ

0.050 িাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৪০, প্রস্থ 

১৩)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪১৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ কুতুব উক্ষিন ক্ষ তা: 

আকবর আহািদ

0.050 িাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৪০, প্রস্থ 

১৩)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪১৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর গুড়া ক্ষিয়া ক্ষ তা: মৃত িক্ষিজুর 

রহিান

0.100 িাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪১৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবুে কালশি ক্ষ তা: মৃত 

নুরম্নে হুদা

0.070 িাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ আশরাি ক্ষিয়া ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে কালদর

0.100 িাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৬)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪১৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর  মিাোঃ কক্ষিে উক্ষিন ক্ষ তা: 

আশরাি ক্ষিয়া

0.060 িাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আকবর আহািদ (সওদাগর) 

ক্ষ তা: মৃত আব্দুে কুদ্দুছ িাস্টার

0.100 িাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর সসয়দ আেি ক্ষ তা: আব্দুে 

জক্ষেে

0.070 িাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর বাদশা ক্ষিয়া ক্ষ তা: মৃত ম ঠান 

সব বসাং: ১নং ওয়াড ব, উত্তর 

িাক্ষনকপুর

0.080 িাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২  াকা মদয়াে টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ িারম্নক ক্ষ তা: মৃত িাশুক 

আহািদ সাং- ৫নং ওয়াড ব, 

উত্তর িাক্ষনকপুর

0.060 িাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ১২, প্রস্থ 

৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আহিদ মহালছন (বাবুে) ক্ষ তা: 

মৃত আিীর আেী হাজী

0.100 িাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ আবছার ক্ষ তা: জক্ষসি 

উক্ষিন সাং-১নং ওয়াড ব, উত্তর 

িাক্ষনকপুর

0.100 িাইতং ৩৬৯ ২ ৬০৬ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আহেদ মহাছন ক্ষ তা: িক্ষকর 

আহািদ

0.100 িাইতং ১৬৫ ১ ১৯৯ ১ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবুে মহাছন ক্ষ তা: সছয়দ 

আহািদ

0.100 িাইতং ১৬৫ ১ ১৯৯ ১ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর সাহাব উক্ষিন ক্ষ তা: মৃত োে 

ক্ষিয়া

0.070 িাইতং ১৬৫ ১ ১৯৯ ১ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর সছয়দ আেি ক্ষ তা: অজ্ঞাত 0.070 িাইতং ১৬৫ ১ ১৯৯ ১ মসক্ষি াকা টিনলশড 

(সদঘ বয ২৭, প্রস্থ ১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিৌোনা জাির ক্ষ তা: মসানা 

ক্ষিয়া সাং-১নং ওয়াড ব, উত্তর 

িাক্ষনকপুর

0.100 িাইতং ১৬৫ ১ ১৯৯ ১ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ক্ষিলরাজ আহােদ ক্ষ তা: িীর 

মহালছন

0.050 িাইতং ১৬৫ ১ ১৯৯ ১ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িাহছন ক্ষ তা: কক্ষবর আহািদ 0.050 িাইতং ১৬৫ ১ ১৯৯ ১ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর  মিাোঃ মহাছন ক্ষ তা: কক্ষবর 

আহিদ

0.050 িাইতং ১৬৫ ১ ১৯৯ ১ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জালকর মহালসন ক্ষ তা: মৃত 

ম ঠান

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩২, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর বাদশা ক্ষ তা: নুরম্নে কক্ষবর 

আহািদ

0.050 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ আেী ক্ষ তা: অজ্ঞাত 0.050 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৬, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর কািাে উক্ষিন ক্ষ তা: সুেতান 

আহিদ

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আক্তার আহােদ ক্ষ তা: 

মিাক্তার আহেদ

0.070 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িালতিা মবগি ক্ষ তা: মিানা 

ক্ষিয়া

0.080 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবুে কাোি ক্ষ তা: মিাোঃ ক্ষিয়া 0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুরম্নে আেি ক্ষ তা: জালন 

আেি

0.080 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ১৮, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আববাস আহােদ ক্ষ তা: িক্ষনর 

আহােদ

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবুে কালশি ক্ষ তা: আব্দুস 

সাোি

0.080 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৫০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ওসিান ক্ষিয়া ক্ষ তা: বজে ক্ষিয়া 0.050 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ মসক্ষেি ক্ষ তা: আবু সসয়দ 0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৪০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর রক্ষিক আহােদ ক্ষ তা: মিাোঃ 

ক্ষিয়া

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ক্ষিজানুর রহিান ক্ষ তা: শািশুে 

আেি

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৬, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আব্দুে হাক্ষকি ক্ষ তা: আক্ষজজুর 

রহিান

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর কক্ষবর মহালসন ক্ষ তা: কক্ষরি বক্স 0.080 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।
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ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ িাক্ষনক ক্ষ তা: সছয়দ 

আহােদ

0.080 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মতাহা ক্ষ তা: আবু বকর 0.050 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবুে হালশি ক্ষ তা: আব্দুর 

রহিান

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ কক্ষরি ক্ষ তা: আব্দুে 

খালেক

0.070 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুর মহালসন ক্ষ তা: িক্ষতউর 

রহিান

0.050 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মবোে ক্ষ তা: আব্দুস সাোি 0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আক্ষির আেী ক্ষ তা: সছয়দ 

আহােদ

0.150 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ১৮ প্রস্থ 

৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর রক্ষিক আহােদ ক্ষ তা: মিাোঃ 

ক্ষিয়া

0.150 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর বাদশা ক্ষিয়া ক্ষ তা: মদলোয়ার 0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ ইউচু  ক্ষ তা: মসানা ক্ষিয়া 0.080 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ১৮, প্রস্থ 

১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর সািশুে আেি ক্ষ তা: মদলোয়ার 0.050 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িন্নুজান মবগি ক্ষ তা: ইয়াকুব 

ক্ষিয়া

0.070 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪র্, প্রস্থ 

৯র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাক্তার মহালসন ক্ষ তা: নজু 

ক্ষিয়া

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ১৮র্, প্রস্থ 

১০র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুর জাহান মবগি ক্ষ তা: মিাোঃ 

মছিন

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবুে িজে ক্ষ তা: আব্দুস 

মছাবহান

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ক্ষিলরাজ আহােদ ক্ষ তা: নক্ষজর 

আহেদ

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬র্, প্রস্থ 

৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জহুরা খাতুন স্বািী: আবুে 

কাোি

0.080 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবুে কাোি ক্ষ তা: আব্দুে 

খালেক

0.015 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িক্ষনর আহােদ ক্ষ তা: সছয়দ 

আহােদ

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ আেী মহালছন ক্ষ তা: 

আহােদ কক্ষবর

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ রক্ষিক ক্ষ তা: মিাসত্মাক 

আহিদ

0.100 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

৯)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুরম্নে ইসোি িাস্টার ক্ষ তা: 

মৃত আ: রক্ষহি।               

ক্রক্ষিক নং-১১ হইলত ৫৮নং 

  বিত্ম সব বসাং: ১নং ওয়াড ব, 

উত্তর িাক্ষনকপুর, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

0.150 িাইতং ১৮৭ ১ ২৩৭ ১ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৪০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ জক্ষহর আহেদ ক্ষ তা: 

মৃত:এোহাদু

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৫, প্রস্থ 

১৩)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ ক্ষজয়াবুে ক্ষ তা:  ইসিাইে 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জয়নাে আলবদীন ক্ষ তা: িনুর 

আেি

0.100 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ইসিাইে ক্ষ তা:নাক্ষছরম্নক্ষিন 0.300 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মসক্ষি  াকা (সদঘ বয ২৫, 

প্রস্থ ১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ মখাকন ক্ষ তা:  

মৃত:এোহাদু

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৫র্, 

প্রস্থ ১৫র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর  মিাোঃ নুরম্ন কক্ষবর ক্ষ তা: 

মৃত:এোহাদু

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৫র্, 

প্রস্থ ১৫র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জক্ষসি ক্ষ তা: মিা: দানু ক্ষিয়া 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবুে কাোি ক্ষ তা:মৃত:আছু 

ক্ষিয়া

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: আেী ক্ষ তা: অজ্ঞাত 0.300 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর পুক্ষতর ছড়া ক্ষ তা: দানু িাক্ষে 0.300 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী  (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃআবুে হালশি ক্ষ তা: মৃত: 

আছু ক্ষিয়া

0.400 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৪০, প্রস্থ 

১৩)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর দুধু ক্ষিয়া ক্ষ তা: মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ ভুলটা ক্ষ তা: মৃত:আ:ছাোি 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জাহাঙ্গীর আেি ক্ষ তা: শাহা 

আেি

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জালকর ক্ষ তা:মৃত: মিলহর আেী 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৬, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জক্ষহর আহেদ ক্ষ তা: মৃত: 

মিলহর আেী

0.300 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৬, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর পুতু ক্ষ তা:িতেব 0.300 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মসক্ষি াকা টিনলশড 

(সদঘ বয ২৭, প্রস্থ ১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর এিরান ক্ষ তা: মৃত:নুর মিাহােদ 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর বাবুে ক্ষ তা: মিা:মহাছন 0.400 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুর আহেদ ক্ষ তা: বজে ক্ষিয়া 0.300 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ হাক্ষিদ ক্ষ তা: মৃত:আবু 

তালেব

0.500 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: মসালহে ক্ষ তা: মৃত িকতুে 

মহালসন

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আক্ষরি ক্ষ তা: শুক্কুর আহেদ 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মবড়ার টিলনর ছাউনী 

(সদঘ বয ৩০, প্রস্থ ১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ নজরম্নে ইসোি ক্ষ তা: 

মৃত:ছক্ষগর আহেদ

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িক্ষহউক্ষিন ক্ষ তা: নজরম্নে 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাসত্মাক আহােদ ক্ষ তা: 

মিাক্তার আহেদ

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর খাইরম্নে ইসোি ক্ষ তা: কক্ষবর 

মহাছন

0.100 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জাির ক্ষ তা: নুর মিাহােদ 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মবোে ক্ষ তা: িনুর আেি 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৮, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর সাইফুে ইসোি ক্ষ তা: আবু 

বকর

0.300 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: কালু ক্ষ তা: রিজান আেী 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মরজাউে ক্ষ তা: ইসিাইে 0.300 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩২, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর খাইরম্নে আক্ষিন ক্ষ তা: িতেব 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আেী মহালসন ক্ষ তা: িক্ষিজুর 

রহিান

0.300 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুরম্নে আক্ষিন ক্ষ তা: 

মৃত:জালহদ মহালসন

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৪০, প্রস্থ 

১৩)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ সসয়দ আেি ক্ষ তা: 

আহােদ

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আক্ষরি ক্ষ তা: রক্ষশদ আহেদ 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ক্ষসরাজ ক্ষ তা: রক্ষশদ আহেদ 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ক্ষিনুয়ারা স্বািী: মিা:ম ঠান 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর  ান্টু বড়ুয়া ক্ষ তা: সু ন বড়ুয়া 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জয়নাে আলবদীন ক্ষ তা: 

মৃত:নক্ষজর আহেদ

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িলনায়ারা মবগি স্বািী: কক্ষবর 

আহােদ

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ১৮র্, প্রস্থ 

১০র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর অংকযাযু িািা ক্ষ তা:অজ্ঞাত 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আ:কালদর ক্ষ তা:নুরম্নেিা 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ বাবুে ক্ষ তা: মতাতা ক্ষিয়া 0.300 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২  াকা ঘর (সদঘ বয ৩০, 

প্রস্থ ১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর রহািাতু ক্ষ তা: আ:রক্ষহি 0.300 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর বদরম্নছিদ ক্ষ তা: মিাজালহর 

ক্ষিয়া

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪২৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুরম্নছিদ ক্ষ তা: মিাজালহর 

ক্ষিয়া

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২  াকা ঘর (সদঘ বয ৩৫র্, 

প্রস্থ ১০র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আক্ষিন ক্ষ তা: মিাজালহর 

আহেদ

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৭, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জাির আেি ক্ষ তা: মৃত:আব্দুে 

িক্ষজদ

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৭, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িক্ষিজুর রহিান ক্ষ তা: 

মৃত:ক্ষিয়াজান

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জক্ষসি উক্ষিন ক্ষ তা: এোহাদুর 

রহিান

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবুে হালশি ক্ষ তা: ইসোি 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: হাবীব ক্ষ তা: আবুে মহালসন 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩২, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ ম ঠান ক্ষ তা: মৃত:শািশুে 

আেি

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ রালসে ক্ষ তা: মসানা ক্ষিয়া 0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নাক্ষছর উক্ষিন ক্ষ তা: মিা: 

ইসিাইে।                    

ক্রক্ষিক নং-৫৯ হইলত ১১৫নং 

  বিত্ম সব বসাং: ৫নং ওয়াড ব, 

দক্ষিন িাক্ষনকপুর, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

0.200 িাক্ষনকপুর ৭২৩ ২ ৩৮০৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর বাদশা মিম্বার ক্ষ তা: মৃত: সছয়দ 

আহেদ

0.300 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ বালেঁর মবড়া টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৫০র্, প্রস্থ 

২০র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ মূছা ক্ষ তা: মিা: কালু 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িনছুর আেী ক্ষ তা: অজ্ঞাত 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: সাহাবুক্ষিন 

ক্ষ তা:মৃত:জািাে উক্ষিন

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ বদরম্নক্ষিন ক্ষ তা:  মৃত: 

জািাে উক্ষিন

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর  মিাোঃ জক্ষির ক্ষ তা: মৃত:জািাে 

উক্ষিন

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবুে কাোি ক্ষ তা: 

মিাসত্মাক্ষিজুর রহিান

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবুে হালশি ক্ষ তা:মৃত: আবু 

শিা

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ক্ষদদার ক্ষিয়া ক্ষ তা: মৃত:আবু 

শিা

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর শাহ আেি ক্ষ তা: মৃত:আবুে 

খালয়র

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃক্ষগয়াস উক্ষিন ক্ষ তা: শাহ 

আেি

0.200 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৫, প্রস্থ 

১৩)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আহেদ মহালসন ক্ষ তা: অজ্ঞাত 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ আবুে কাোি ক্ষ তা: মৃত: 

আবু শিা

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ বালেঁর মবড়া টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নজরম্নে ইসোি ক্ষ তা: মৃত: 

ক্ষছক্ষিক আহেদ

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নাক্ষছর ক্ষ তা:বক্ষশর আেি 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবদুে হাক্ষিদ ক্ষ তা: আহেদ 

মহালসন

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মনজাি উক্ষিন ক্ষ তা:বক্ষশর 

আহেদ

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউক্ষন (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মসক্ষরি ক্ষ তা: বক্ষশর আহেদ 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আলয়শা খাতুন স্বািী:বক্ষশর 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মসাোইিান ক্ষ তা: মৃত: 

বদরম্নজ্জািান

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২  াকা ঘর (সদঘ বয ৪০, 

প্রস্থ ১৩)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর  মিাোঃ আক্ষির মহালসন ক্ষ তা: 

মৃত:সসয়দ আহেদ

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৬, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:আব্দুে হাক্ষিদ ক্ষ তা: মৃত 

সসয়দ আহেদ

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মদলোয়ার ক্ষ তা: মৃত সসয়দ 

আহেদ

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর টিলনর ছাউনী 

(সদঘ বয ৩০, প্রস্থ ১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ সাইফুে ইসোি ক্ষ তা: 

মদলোয়ার

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর বালরক ক্ষ তা: শািশুে আেি 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ইক্ষেয়াছ ক্ষ তা: শািশুে আেি 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: কাজে ক্ষ তা: আবু শিা 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ক্ষজকু ক্ষিয়া ক্ষ তা: আবু শিা 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: সালবর ক্ষ তা:আবু শিা 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 
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৪৩৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর হাক্ষিদা মবগি ক্ষ তা: স্বািী 

জািাে উক্ষিন

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:নুরম্নে আবছার ক্ষ তা: 

ওসিান

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আেী আহেদ ক্ষ তা: নূর 

মিাহােদ

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: হাসান ক্ষ তা:িজে কক্ষরি 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর রম্ন া মবগি স্বািী:িাহাবুব 

আেি

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর সাহানু স্বািী:আ:িক্ষজদ 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০র্, 

প্রস্থ ১৩র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃজয়নাে আলবদীন ক্ষ তা: 

কািাে মহালসন

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আ: িক্ষজদ ক্ষ তা: নক্ষজর মহাসন 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জনুয়ারা মবগি স্বািী:আ:রক্ষহি 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: িাক্ষনক ক্ষ তা: মিা:মহালসন 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িালতিা মবগি স্বািী:জয়নাে 

আলবদীন

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: সাক্ষকব ক্ষ তা:আবুে কালশি 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আনছার উক্ষিন ক্ষ তা:সাহাবুক্ষিন 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আ: রক্ষহি ক্ষ তা: অজ্ঞাত 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ক্ষরক্ষজয়া মবগি ক্ষ তা: মিা:কালু 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ছালেহা মবগি স্বািী ইসহাক 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মসতারা মবগি ক্ষ তা:মিা:মহালসন 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১৭)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ জক্ষসি ক্ষ তা: আহেদ 

মহালসন

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউক্ষন (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ইউনুছ ক্ষ তা: মৃত:রক্ষশদ 

আহেদ

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর কুেছুিা খাতুন স্বািী:আহেদ 

মহালসন

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৪০, প্রস্থ 

১৩)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুরম্ন মহালসন ক্ষ তা: কািাে 

মহালসন

0.200 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউক্ষন (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িনছুর আেি ক্ষ তা: মৃত 

আহেদ মহালসন

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িরতুজা মবগি ক্ষ তা: শািশুে 

আেি

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৭, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর কক্ষবর মহাসন ক্ষ তা: 

মৃত:আশরাি ক্ষিয়া

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: িাক্ষনক ক্ষ তা: আহেদ 

মহালসন

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর হাক্ষকি আেী ক্ষ তা: আ:জববার 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: সালবর ক্ষ তা: আ:কক্ষরি 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ আলনায়ার ক্ষ তা: কািাে 

মহাসন

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আব্দুে কক্ষরি ক্ষ তা: কালশি 

আেী

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আব্দুে ছাোি ক্ষ তা: আব্দুর 

কক্ষরি

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর কািাে মহাসন ক্ষ তা:শহর 

মুেস্নুক

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আব্দুে হাক্ষিদ ক্ষ তা:আব্দুে 

কক্ষরি

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১৩)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: িাক্ষনক ক্ষ তা: আহেদ 

মহাসন

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবু রায়হান ক্ষ তা:নুরম্নেক্ষব 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:ইক্ষেয়াছ ক্ষ তা: মৃত নুর 

আহেদ

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুর আেি সওদাগর ক্ষ তা: মৃত 

িন্জজুর আেি

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২  াকা ঘর (সদঘ বয ৪০, 

প্রস্থ ২৬)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুর কক্ষবর ক্ষ তা: মৃত:িন্জজুর 

আেি

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জক্ষসি উক্ষিন ক্ষ তা: মৃত 

জািাে উক্ষিন

0.200 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২  াকা ঘর (সদঘ বয ৩৮, 

প্রস্থ ১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ইসিাইে ক্ষ তা: নুর আহেদ 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুরম্নে আেি ক্ষ তা: হাক্ষবব 

উেস্নাহ

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িক্ষনর ক্ষ তা: হাবীব উেস্নাহ 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১৩)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর সালেহা স্বািী: আবু তালেব 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর শাহাদাত মহালসন ক্ষ তা:নুরম্নে 

ইসোি

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর সাক্ষদয়া মবগি স্বািী রায়হান 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর রালসে ক্ষ তা: ওসিান 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর তাসক্ষিন স্বািী: কায়ছার 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর কাজে ক্ষ তা: হারম্নন 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর রক্ষহিা মবগি ক্ষ তা: মসক্ষেি 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ১৮, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর সজরম্ন মবগি স্বািী: মৃত রক্ষিক 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর গুরা িনু স্বািী: নুর আেি 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ইসিাইে ক্ষ তা: আব্দুে 

মিাতালেব

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুর মহালসন ক্ষ তা: অজ্ঞাত 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুরম্নে হক ক্ষ তা: আক্ষির হািজা 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুিতা মবগি স্বািী: কািাে 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর হাক্ষিদ ক্ষ তা: মিা বুলু 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ভুলটা ক্ষ তা: মদলোয়ার 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ইসিত আরা ক্ষ তা: মহাছন 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: কািাে ক্ষ তা: হাছু ক্ষিয়া 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আইয়ুব ক্ষ তা: কািাে উক্ষিন 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর শক্ষহদুে ইসোি ক্ষ তা: কািাে 

উক্ষিন

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ইসহাক ক্ষ তা: মৃত আহেদ 

কক্ষবর

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩২, প্রস্থ 

১৬)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৩৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুর আেি মৃত: আহেদ মহাসন 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ইব্রাক্ষহি ক্ষ তা: আব্দুে 

মিাতালেব

0.200 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৬র্, 

প্রস্থ ১৫র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:হারম্নন ক্ষ তা: মৃত আহেদ 

মহাছন

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর কুেছুিা মবগি স্বািী: নুর 

মিাহােদ

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর শানু ক্ষ তা: সুেতান আহেদ 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িঞ্জুর আেি ক্ষ তা: মৃত রহিত 

আেী

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িনু ক্ষ তা: রম্নসন আেী 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: মহাসন ক্ষ তা: রম্নসন আেী 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২  াকা ঘর (সদঘ বয ৪০র্, 

প্রস্থ ১৮র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আনু ক্ষ তা: রম্নসন আেী 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৬র্, 

প্রস্থ ১৬র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর রম্নসন আেী ক্ষ তা: মৃত হাসান 

আেী

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।
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ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নুর মিাহােদ ক্ষ তা: কাো িনু 0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৬, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নাক্ষছর ক্ষ তা: আবুে মহাছন 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবু শিা ক্ষ তা:মৃত নুরম্নজ্জািান 0.200 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২  াকা ঘর  (সদঘ বয ৬০, 

প্রস্থ ১৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:মখাকন ক্ষ তা:আব্দুে হাক্ষকি 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩২, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাজালহর আহেদ 

ক্ষ তা:আব্দুে হাক্ষকি

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িনুর আেি ক্ষ তা:আব্দুে হাক্ষকি 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর কুেছুিা মবগি ক্ষ তা:আব্দুে 

হাক্ষকি

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জালহদ ক্ষ তা:আবু বক্কর 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৬, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: রক্ষিক ক্ষ তা: মৃত 

মিাসত্মাক

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:আরািাত ক্ষ তা: আহেদ 

শুক্কুর

0.200 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মবোে ক্ষ তা: মৃত মিাক্তার 0.200 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৪র্, প্রস্থ 

১৩র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর কক্ষবর মহাসন ক্ষ তা: মৃত 

আছরম্নজ্জািন

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১৩)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর জাহাঙ্গীর আেি ক্ষ তা: হাবীবুর 

রহিান

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর ইছাহাক ক্ষ তা: হাবীবুর রহিান 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩৬র্, 

প্রস্থ ১৫র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাক্ষবন ক্ষ তা: বাদে 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২  াকা ঘর  (সদঘ বয ৪৮, 

প্রস্থ ১৩)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর কুেছুিা মবগি স্বািী: কাো 

ক্ষিকার

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আলিনা মবগি স্বািী: আেী 

আকবর

0.050 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ টিলনর ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর নাক্ষছর ক্ষ তা: কালু 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩২, প্রস্থ 

১৪)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর কালদর  ক্ষ তা: কালু 0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউক্ষন (সদঘ বয ৩৫র্, 

প্রস্থ ১৬র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মরজু স্বািী: মিাজাফ্ির।   

ক্রক্ষিক নং-১১৬ হইলত ২৩৫নং 

  বিত্ম সব বসাং-পূব ব সুরাজপুর, 

০৭নং ওয়াড ব, চকক্ষরয়া, 

0.100 সুরাজপুর ৩১৪ ২ ১১৮৪ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:রক্ষিকুে ইসোি ক্ষ তা: 

মৃত:ইজ্জত আেী

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মসক্ষি াকাঘর টিলনর 

ছাউনী  (সদঘ বয ৫০, প্রস্থ 

৩০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ মখাকন ক্ষ তা: মৃত:ইজ্জত 

আেী

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মসক্ষি াকাঘর টিলনর 

ছাউনী  (সদঘ বয ৬০, প্রস্থ 

৪০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আক্তার আহেদ ক্ষ তা:মৃত: 

িকবুে আহেদ

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মসক্ষি াকাঘর টিলনর 

ছাউনী  (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আহেদ কক্ষবর ক্ষ তা:মৃত: 

িকবুে আহেদ

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২  াকাঘর (সদঘ বয ৪৮, 

প্রস্থ ১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃ িজে কক্ষরি ক্ষ তা:  মৃত: 

িকবুে আহেদ

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর  মিাোঃ মিরলদৌস ক্ষ তা:মৃত: 

িকবুে আহেদ

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর হালিজ রম্নহুে আক্ষিন ক্ষ তা: 

মৃত:ক্ষিজী ক্ষিয়া

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিৌোনা মিাসত্মিা ক্ষ তা: 

মৃত:ক্ষিজী ক্ষিয়া

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আবুে কালশি ক্ষ তা: মৃত ক্ষিজী 

ক্ষিয়া

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ িাটির ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:জািাে ক্ষ তা: মৃত:কক্ষেি 

উেস্নাহ িক্ষকর

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ িাটিরঘর টিলনর ছাউনী 

(সদঘ বয ২০, প্রস্থ ১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মশখ আহেদ ক্ষ তা: মৃত:কক্ষেি 

উেস্নাহ িক্ষকর

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ িাটিরঘর টিলনর ছাউনী 

(সদঘ বয ২০, প্রস্থ ১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:জাহাঙ্গীর ক্ষ তা: 

মৃত:কক্ষেি উেস্নাহ িক্ষকর

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ িাটিরঘর টিলনর ছাউনী 

 (সদঘ বয ২০, প্রস্থ ১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃআব্দুে হাক্ষিদ ক্ষ তা: 

মৃত:কক্ষেি উেস্নাহ িক্ষকর

0.005 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২  মবড়ারঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাসত্মাক আহেদ ক্ষ তা: মৃত: 

ওবাইদুে হাক্ষকি

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মসক্ষি াকাঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:ইছহাক ক্ষ তা: মৃত: 

ওবাইদুে হাক্ষকি

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: ছালবর ক্ষ তা: মৃত: 

ওবাইদুে হাক্ষকি

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: আেী ক্ষ তা: মৃত: ওবাইদুে 

হাক্ষকি

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউক্ষন (সদঘ বয ২৫, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর িাহাবুব আেী ক্ষ তা: মৃত: 

ওবাইদুে হাক্ষকি

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৪, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর  মিা:জালবর  ক্ষ তা: মৃত: 

ওবাইদুে হাক্ষকি

0.100 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১৫)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:মবোে ক্ষ তা: আক্তার 

আহেদ

0.098 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২  াকা ঘর (সদঘ বয ৩০, 

প্রস্থ ৩০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর  মিাোঃ মগাোি কালদও 

ক্ষ তা:আহেদ কক্ষবর

0.100 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ২৬, প্রস্থ 

১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:রম্নহুে কালদর ক্ষ তা: 

আহেদ কক্ষবর

0.020 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মসক্ষি াকা ঘর টিলনর 

ছাউনী (সদঘ বয ৩০, প্রস্থ 

১৮)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:িাক্ষনক ক্ষ তা: আহেদ 

কক্ষবর

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মবড়ারঘর টিলনর ছাউনী 

(সদঘ বয ৩০, প্রস্থ ১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিাোঃআ:জক্ষেে ক্ষ তা: মৃত:গফুর 

বাদশা

0.050 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২  াকা ঘর (সদঘ বয ৩০, 

প্রস্থ ৩০)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর আ:খালেক ক্ষ তা: কালু কাইদাং 0.098 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মবড়ার ঘর টিলনর 

ছাউনী  (সদঘ বয ২৮, প্রস্থ 

১৬)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা:জকক্ষরয়া ক্ষ তা: 

মৃত:সুেতান আহেদ

0.010 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২ মবড়ারঘর টিলনর ছাউনী 

(সদঘ বয ২৪, প্রস্থ ১২)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী িাক্ষনকপুর মিা: িঞ্জুর ক্ষ তা: মৃত:সুেতান 

আহেদ

0.025 সুরাজপুর ২০৭৪/   ব 

৫৩২

২ ৭০০১ ২  াকা ঘর (সদঘ বয ২৮র্, 

প্রস্থ ২৪র্)

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তার 

মদওয়া আলছ।

৪৪৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে কালদর,ক্ষ তা-মৃত: 

আক্ষির মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী ডুোহাজারা, চকক্ষরয়া, 

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘ বয ৪০ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে আবছার ক্ষ তা: আবু সছয়দ 

সাং পূব ব ডুিখােী, ডুোহাজারা, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৪০ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুস সািাদ ক্ষ তা: বক্ষদউে 

আেি সাং পূব ব ডুিখােী 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষজয়াউে হক ক্ষ তা-মৃত: সালবর 

আহিদ সাং পূব ব ডুিখােী 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৪০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা উসিান সওদাগর ক্ষ তা মৃত: 

ছালবর আহেদ  সাং পূব ব 

ডুিখােী ডুোহাজারা চকক্ষরয়া 

কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৪০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে মুনাি ক্ষ তা-মৃত: 

বক্ষদউে আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী ডুোহাজারা চকক্ষরয়া 

কক্সবাজার

0.800 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা কািাে উক্ষিন ক্ষ তা-মৃত: 

বদরুজ্জািান সাং পূব ব ডুিখােী 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৪০ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জয়নাে আলবদীন ক্ষ তা-মৃত: 

নক্ষজর আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী ডুোহাজারা চকক্ষরয়া 

কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে খালেক ক্ষ তা-মৃত: 

রক্ষহি বক্স সাং পূব ব ডুিখােী 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে হক ক্ষ তা-মৃত: ক্ষসক্ষিক 

আহেদ সাং পূব ব ডুিখােী 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: এনাি ক্ষ তা মিাজালেে 

সাং পূব ব ডুিখােী ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৪০ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুসািা ক্ষ তা মৃত: হালসি সাং 

পূব ব ডুিখােী ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

0.900 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নক্ষজর আহেদ ক্ষ তা মৃত: 

এজাহার আেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী ডুোহাজারা চকক্ষরয়া 

কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুর রহিান ক্ষ তা মিাজাহার 

আহেদ সাং পূব ব ডুিখােী 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

0.500 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৪০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িনুর আেি ক্ষ তা শিসু আেি 

সাং পূব ব ডুিখােী ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা রক্ষিক আেি ক্ষ তা মৃত: নক্ষজর 

আহেদ সাং পূব ব ডুিখােী 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৩০ ফুে প্রস্ত ২০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুর জব্বার ক্ষ তা-মৃত:িজে 

আহেদ সাং পূব ব ডুিখােী 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৪৫ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুল্লাহ ক্ষ তা-মৃত দীন 

মিাহােদ সাং পূব ব ডুিখােী 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৩০ ফুে প্রস্ত ২৫ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাোে আহেদ ক্ষ তা মৃত 

নাক্ষদর মহালসন সাং পূব ব ডুিখােী 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৩৫ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবুে কাোি (কক্ষবরাজ) ক্ষ তা 

মৃত িীর মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী ডুোহাজারা চকক্ষরয়া 

কক্সবাজার

0.800 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৪০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবুে কালশি ক্ষ তা-মৃত: 

নাক্ষদর মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা োে ক্ষিয়া ক্ষ তা মৃত: িকবুে 

আহিদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.500 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: জক্ষসি ক্ষ তা অক্ষে আহিদ 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সুরত আেি ক্ষ তা মৃত: 

এজালহর আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৪০ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষিনা জাহান ¯^ুািী-মৃত 

িক্ষরদ আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ইসিাইে মহালসন ক্ষ তা 

ক্ষসক্ষিক আহিদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিাহােদ হাসান, ক্ষ তা জাোে 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িাহবুবা, ¯^ুািী মিাহােদ 

হাসান সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.800 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৪০ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষগয়াস উক্ষিন ক্ষ তা সুেতান 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।
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ক্ষব.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাোে আহেদ, ক্ষ তা-মৃত: 

আক্ষজজুর রহিান সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.900 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 কাছা ঘর সদঘয ২৫ ফুে 

প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িাহাবুব আেি ক্ষ তা মৃত: আব্দু 

ক্ষিয়া সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৪৫ ফুে 

প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: িাক্ষনক ক্ষ তা মৃত আবদুে 

হাক্ষকি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ২৫ ফুে 

প্রস্ত ২০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে আবছার ক্ষ তা মৃত: 

আবদুে হাক্ষকি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.500 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা গুে মিলহর ক্ষ তা মৃত হালিজ 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে বসর গং ক্ষ তা মৃত: 

কািাে মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জািাে মহালসন ক্ষ তা মৃত: 

কািাে মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.500 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৫০ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদু শুক্কুর ক্ষ তা নুরু ছিা সাং 

পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু তালহর ক্ষ তা মৃত 

কাোক্ষিয়া সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নক্ষবর মহালসন ক্ষ তা মৃত: 

মগাোি মছাবহান সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবুে মহালসন ক্ষ তা মৃত: 

মগাোি মসাবহান সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৪০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।
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৪৪৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ইসিাইে ক্ষ তা মৃত 

মগাোি মসাবহান সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.600 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৩৫ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে মহালসন ক্ষ তা মৃত: 

মগাোি মসাবহান সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা বক্ষশর আহেদ ক্ষ তা মৃত: নুরুে 

হক সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৪৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা হক্ষিদা মবগি ক্ষ তা নুরুে 

কালদর মিৌ: সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৪০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবুে কাোি (োলু) ক্ষ তা মৃত: 

িকবুে আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.520 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা হারুনুর রক্ষসদ ক্ষ তা এি এ 

রক্ষশদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: জাোে ক্ষ তা মৃত: আবদু 

শুক্কুর সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি  াকা সদঘয ৪৫ 

ফুে প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: মহোে ক্ষ তা মৃত: আবদু 

শুক্কুর সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৪০ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদু রক্ষহি ক্ষ তা মৃত: আবদু 

শুক্কুর সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি  াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: কািাে মহালসন ক্ষ তা মৃত: 

আবদু শুক্কুর সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.560 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি  াকা সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আক্ষজজুর রহিান ক্ষ তা 

মৃত গুনু ক্ষিয়া সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি  াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে জব্বার ক্ষ তা মৃত: 

নক্ষজর আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদু শুক্কুর ক্ষ তা মৃত: নক্ষজর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাির আেি ক্ষ তা মৃত: 

মিাহােদ উল্লাহ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাহাঙ্গীর আেি ক্ষ তা জাির 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.560 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িক্ষরয়ি কাতুন ক্ষ তা মৃত: 

নক্ষজর আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আক্তার ক্ষ তা কক্ষবর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির সতরী ঘুদাি 

সদঘয ৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ 

ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নাক্ষছর উক্ষিন ক্ষ তা মৃত: নক্ষজর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি  াকা সদঘয ৪৫ 

ফুে প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আলনায়ারা মবগি ¯^ুািী 

আবছার সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.750 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা খক্ষতজা মবগি ক্ষ তা মৃত: 

মহালসন আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি  াকা সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ইয়াছক্ষিন ক্ষ তা গক্ষন মচৌক্ষকদার 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা:  ারলিজ ক্ষ তা শািশুে 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুর রক্ষশদ ক্ষ তা মৃত: 

আক্ষির হািজা সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.850 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে খালেকক্ষ তা মৃত 

আক্ষির হািজা সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা রিজান আেী ক্ষ তা মৃত আক্ষির 

হািজা সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে জক্ষেে ক্ষ তা মৃত কালু 

ক্ষিয়া সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে হাক্ষকি বাবুে ক্ষ তা 

িক্ষতউর রহিান সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি  াকা সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা হালজরা মবগি ক্ষ তা মৃত নুরুে 

হক সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.950 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ২৫ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আলরিা খাতুন ক্ষ তা মিা: শক্ষি 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মরালকয়া মবগি ক্ষ তা িাহবুব 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাির আেি ক্ষ তা মৃত বদন 

আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুর রহিান ক্ষ তা মৃত 

আবদুে আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদু রক্ষশদ ক্ষ তা মৃত আবদুে 

আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে খালেক ক্ষ তা মৃত 

আবদুে আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: িনজুর ক্ষ তা মৃত আবদু 

আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি  াকা সদঘয ৪০ 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু হাক্ষনি ক্ষ তা মৃত ইব্রাক্ষহি 

খক্ষেে সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি  াকা সদঘয ৪০ 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু হুরায়রা ক্ষ তা মৃত ইব্রাক্ষহি 

খক্ষেে সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.400 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি  াকা সদঘয ৪০ 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবু সালেক ক্ষ তা মৃত ইব্রাক্ষহি 

খক্ষেে সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি  াকা সদঘয ৪০ 

প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সক্ষেি উল্লা ক্ষ তা নক্ষব উল্লা সাং 

পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩০ফুে 

প্রস্ত ২৫ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা এহসান উল্লাহ মছােন নক্ষব উল্লাহ 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.830 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩০ফুে 

প্রস্ত ২৫ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আেিঙ্গীর ক্ষ তা মৃত 

মিাহাি¥দ উল্লাহ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা ৩৫ফুে 

প্রস্ত৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা কাজী সলরায়ার আেি ক্ষ তা 

মৃত খালয়স আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন মসড সদঘয ৩০ফুে 

প্রস্ত ২৫ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জক্ষসি উক্ষিন ক্ষ তা মৃত কক্ষবর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা কক্ষিে উক্ষিন ক্ষ তা মৃত কক্ষবর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.600 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মছিন খাতুন ক্ষ তা মৃত মগাোি 

মিাহােদ সাং পূব ব ডুিখােী, 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে মহালসন ক্ষ তা মৃত জাোে 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আ: ছাোি ক্ষ তা মৃত মিাজাহার 

ক্ষিয়া সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মতৌক্ষহদুে ইসোি ক্ষ তা আবদস 

সাোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সক্ষহদুে ইসোি ক্ষ তা আবদুস 

ছাোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.820 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িক্ষহনুর ইসোি ক্ষ তা আবদুস 

সাোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষরনা আক্তার ক্ষ তা মৃত আ: 

হাক্ষেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিাহলসনা মবগি ক্ষ তা মৃত 

আবদু রক্ষশদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সালহদ িাতা মিাহলসনা সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে কালদর িাক্ষনক ক্ষ তা 

মৃত আ: হাক্ষেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.450 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে হুদা(¯^ ন) ক্ষ তা মৃত 

আ: হাক্ষেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: মখাকন ক্ষ তা মৃত আ: 

হাক্ষেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: মসক্ষেি ক্ষ তা মৃত আ: 

হাক্ষেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মসােতানা কািাে িয়না ক্ষ তা 

মৃত আ: হাক্ষেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.600 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নাক্ষছর উক্ষিন ক্ষ তা মৃত আ: 

িালেক সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.650 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা কািাে উক্ষিন ক্ষ তা িনজুর 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবুে কালশি ক্ষ তা মৃত 

সুেতান আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

.03. ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মরলহনা  ারিীন ক্ষ তা মিা: 

আইয়ুব সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: মহালসন ক্ষ তা মৃত আিীর 

মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  ারলিজ ক্ষ তা মিা: মহালসন 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.520 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা শািশুন নাহার ক্ষ তা মৃত মিা: 

শক্ষি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাহাঙ্গীর আেি ক্ষ তা মৃত 

মিাহােদ উল্লাহ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।
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আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আেিঙ্গীর ক্ষ তা মৃত মিাহােদ 

উল্লাহ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয 

৩৫ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নক্ষজি উক্ষিন ক্ষ তা মৃত 

মিাহােদ উল্লাহ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয 

৩৫ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষদদারুর ইসোি ক্ষ তা মৃত 

মিাহােদ উল্লাহ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.450 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয 

৩৫ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: রুলবে ক্ষ তা মৃত মিাহােদ 

উল্লাহ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয 

৩৫ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: মিরলদৌস ক্ষ তা মিা: 

কালশি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয 

৩৫ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা বাহাদুর ক্ষিয়া ক্ষ তা মৃত নুরুে 

ইসোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয 

৩৫ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ওবায়দুে ক্ষ তা সসয়দ নুর 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.800 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয 

৩৫ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা কািাে উক্ষিন ক্ষ তা সসয়দ নুর 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয 

৩৫ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুর রক্ষহি ক্ষ তা: সসয়দ নূর 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা হাক্ষিদা মবগি ¯^ুািী হাজী 

উসিান গক্ষন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ইসিাইে ক্ষ তা মৃত: চাঁদ 

ক্ষিয়া সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ইউসুি ক্ষ তা মৃত: চাঁদ 

ক্ষিয়া সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.900 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা হাক্ষেিা মবগি ক্ষ তা মৃত: 

িিতাজ আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সালবর আহেদ ক্ষ তা মৃত: 

সক্ষিকুর রহিান সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা কািরুন নাহার ক্ষ তা মৃত: 

সক্ষিকুর রহিান সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ডা: আ: িালেক ক্ষ তা মৃত: 

বাচা ক্ষিয়া সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: রুলবে ক্ষ তা ডা: আ: 

িালেক সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: এহসান ক্ষ তা ডা: আ: 

িালেক সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.900 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: নূরুে ইসোি ক্ষ তা মৃত: 

নুরুে আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.900 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুস সাোি ক্ষ তা মৃত: নুরুে 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সক্ষহদুল্লাহ ক্ষ তা মৃত: নুরুে 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আিান উল্লাহ ক্ষ তা মৃত: 

নুরুে আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে হক ক্ষ তা মৃত: নুরুে 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুন নাহার ক্ষ তা মৃত: আেী 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.800 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 একতো  াকা িবন 

সদঘয ৪০ফুে প্রস্ত ৩৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা খক্ষতজা মবগি ক্ষ তা মৃত: সসয়দ 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 একতো  াকা িবন 

সদঘয ৪০ফুে প্রস্ত ৩৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা খুরক্ষশদা মবগি ক্ষ তা মৃত: 

আবুে খালয়র সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৪০ 

প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে িালেক ক্ষ তা মৃত: 

নুরুে আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৪০ 

প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিাহলছনা ক্ষ তা মৃত: ওবায়দুে 

হক সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৪৫ 

ফুে প্রস্ত ৪০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষিজানুর রহিান ক্ষ তা নক্ষবর 

মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.400 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2  মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিাহলছনা ক্ষ তা মৃত: িনুর 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৪০ফুে 

প্রস্ত ৩৪ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা বদর উক্ষিন ক্ষ তা মৃত: নুরুে 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয 

৪০ফুে প্রস্ত প্রস্ত ৩৫ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আিান উল্লাহ ক্ষ তা সালবর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩৫ ফুে 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নবী মহালসন ক্ষ তা আবদুর 

রক্ষহি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে খালেক ক্ষ তা মৃত: 

আবুে হালসি  সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.900 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ফুে 

প্রস্ত ২৫ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবুে বাশার ক্ষ তা বদর উক্ষিন 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ফুে 

প্রস্ত ২৫ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদু শুক্কুর ক্ষ তা কক্ষবর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ফুে 

প্রস্ত ২৫ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ওয়াজ উক্ষিন ক্ষ তা মৃত: 

িজে কক্ষরি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ফুে 

প্রস্ত ২৫ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৫৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িাহাবুবুে আেি ক্ষ তা সসয়দ 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা উসিান সালরায়ার ক্ষ তা সসয়দ 

আেি কক্ষরি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.800 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সাকাওয়াত মহালসন ক্ষ তা সসয়দ 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা রক্ষবউে হাসান ক্ষ তা সসয়দ 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা হাসান িাহমুদ ক্ষ তা সসয়দ 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সক্ষহদুে ইসোি ক্ষ তা মৃত: 

িক্ষনর আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সাক্ষহদুে ইসোি ক্ষ তা মৃত: 

িক্ষনর আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.600 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাক্ষহদুে ইসোি ক্ষ তা মৃত: 

িক্ষনর আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সাইফুর আেি ক্ষ তা মৃত: 

িক্ষনর আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িালতিা মবগি ক্ষ তা মৃত: মুছা 

আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা শাহজাহান ক্ষ তা মৃত: বাদশা 

ক্ষিয়া সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নু  ুরুে কক্ষবর ক্ষ তা নুরুে 

ইসোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আ: হাক্ষকি ক্ষ তা মৃত: আেী 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আবদুে আক্ষজজ ক্ষ তা মৃত 

মিাসলেি উক্ষিন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাির আেি ক্ষ তা মৃত: কক্ষবর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবুে মহালসন ক্ষ তা মৃত: ঠান্ডা 

ক্ষিয়া সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে হাক্ষিদ ক্ষ তা আহেদ 

মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুর আক্ষজজ ক্ষ তা আহেদ 

মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.600 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: শাহ আেি ক্ষ তা মৃত: 

আবুে কালসি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সাইফুে ইসোি ক্ষ তা মৃত: 

নুরুে হক সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ইব্রাক্ষহি ক্ষ তা মৃত: 

সক্ষিউর রহিান সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ইউনুছ মিাবারক সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিলহদী হাসান ক্ষ তা আবদুে 

িালেক সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: কািাে ক্ষ তা জািাে 

মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.900 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: সািাি মহালসন ক্ষ তা 

জািাে মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আ িন নাহার ক্ষ তা মৃত: 

উলির হািজা সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ভুলুটা ক্ষ তা মৃত: জাির 

আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আ ি ক্ষ তা নুরুে আবছার 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে আবছার ক্ষ তা মৃত: বাঁচা 

ক্ষিয়া সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.400 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুর কালশি ক্ষ তা নুরুে আবছার 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সালদক উল্লাহ ক্ষ তা শাহাদাৎ 

উল্লাহ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা রক্ষহি উল্লাহ ক্ষ তা শাহাদাত 

উল্লাহ  সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষিনুয়ারা ক্ষ তা বাদশা ক্ষিয়া সাং 

পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: বাদশা ক্ষিয়া ক্ষ তা মৃত: 

সক্ষিউে আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2  মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা অক্ষহদুে ইসোি ক্ষ তা মৃত: 

সক্ষিউে আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.800 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: মবোে ক্ষ তামৃত: সক্ষিউে 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: নবীর মহালসন ক্ষ তা মৃত: 

সক্ষিউে আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.800 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আবদুে িালেক ক্ষ তা মৃত: 

সক্ষিউে আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.950 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে ইসোি ক্ষ তা মৃত: 

িকবুে আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদু রক্ষশদ ক্ষ তা মৃত: িকবুর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জক্ষসি উক্ষিন ক্ষ তা মৃত: 

িকবুে আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.100 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে হক ক্ষ তা মৃত: িাইজ্জা 

ক্ষিয়া সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ক্ষরদুয়ান ক্ষ তা আবদুে 

খালেক সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  মিাক্তার মহালসন ক্ষ তা মৃত: 

আিীর মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আেী আ ি ক্ষ তা মৃত: সসয়দ 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা হাক্ষববুল্লাহ ক্ষ তা মৃত: আক্ষজজুর 

রহিান সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.500 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সক্ষিকুে ইসোি ক্ষ তা নুরুে 

ইসোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ইব্রাক্ষহি ক্ষ তা মৃত: কক্ষবর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.100 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: রালসে ক্ষ তা মৃত: 

মিাহােদ ইসোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: এনাি ক্ষ তা মৃত: 

মিাহােদ ইসোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.090 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা কক্ষিে উক্ষিন ক্ষ তা: িাহাবুব 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.800 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আক্কাস ক্ষ তা: মিা: 

আেতাজ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আেী আকবর ক্ষ তা মৃত: 

আবুে কালশি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটিরঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আক্ষজজুর রহিান ক্ষ তা 

মিা: আেী আকবর সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: তালরক ক্ষ তা: মিা: আেী 

আকবর সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.900 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: মিাবালরক মহালসন ক্ষ তা 

মিা: আেী আকবর সাং পূব ব 

ডুিখােী, ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.580 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আক্ষরফুর রহিান ক্ষ তা 

মিা: আেী আকবর সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিৌেিী িজর আহেদ ক্ষ তা 

মিৌেিী বজে আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিাস্তাক আহেদ ক্ষ তা মৃত: 

আশরাি আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ইকবাে মহালসন মিা: 

মিাস্তাক আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: রক্ষিজ উক্ষিন ক্ষ তা মৃত: 

জািাে আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিাসােদ িক্ষজবনা মবগি ক্ষ তা 

মিাস্তাক সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.900 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিাসােদ আরিা মবগি ক্ষ তা 

মৃত: আশরাি আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: নুরুে আবছার ক্ষ তা মৃত: 

নুরুে ইসোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আক্ষজজুর রহিান ক্ষ তা 

মৃত: নুরুে  ইসোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আবদুে িান্নান ক্ষ তা মৃত: 

নুরুে ইসোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুস শুক্কুর আেী ক্ষ তা মৃত: 

নুরুে ইসোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.100 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: কক্ষবর আহেদ ক্ষ তা মৃত: 

িররুক আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাহাঙ্গীর আেি ক্ষ তা মিা: 

কক্ষবর আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আেিঙ্গীর ক্ষ তা মিা: 

কক্ষবর আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিাহােদ মিাজালেে ক্ষ তা 

মিা: কক্ষবর আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মরাক্ষজনা মবগি ক্ষ তা মৃত: 

রক্ষিক উক্ষিন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.500 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আলনায়ারা ক্ষ তা মৃত: মিা: 

হালসি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.150 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: ক্ষহরু ক্ষিয়া ক্ষ তা মৃত: 

মসিালয়ত উল্লাহ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সাক্ষকবূে ইসোি ক্ষ তা মৃত: 

মসিালয়ত উল্লাহ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  মিা: সুজন ক্ষ তা জািাে 

মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আ: জব্বার (মচৌক্ষকদার)ক্ষ তা 

মৃত: ক্ষছক্ষিক আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আসাব উক্ষিন ক্ষ তা আ: জব্বার 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.200 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা কুতুব উক্ষিন ক্ষ তা: আ: জব্বার 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আক্ষসয়া খাতুন ক্ষ তা মৃত 

মগাোি কালদর সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা অক্ষহদুে আেি ক্ষ তা মৃত: 

মিাজাহার সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মরজাউে কক্ষরি ক্ষ তা: বক্ষদউে 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.030 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩৫ 

প্রস্ত ৩০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষগয়াস উক্ষিন ক্ষ তা বক্ষদউে 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিলহদী হাসান ক্ষ তা: হাসান 

আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মশর আেী ক্ষ তা ফুতু ক্ষিয়া সাং 

পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.500 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: রুলবে ক্ষ তা মশর আেী 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: উসিান ক্ষ তা মশর আেী 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: জয়নাে ক্ষ তা: জাির 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: মিাস্তাক ক্ষ তা কািাে 

উক্ষিন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা শাহজাহান ক্ষ তা মৃত: আিাজ 

উক্ষিন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িিতাজ ক্ষিয়া ক্ষ তা মৃত: 

আিাজ উক্ষিন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.800 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সাোউক্ষিন ক্ষ তা আ: রক্ষহি 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.580 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: আেতাজ ক্ষ তা মৃত: 

িকতুে মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.900 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষিজানুর রহিান ক্ষ তা আবুে 

কালসি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাোে আহেদ ক্ষ তা মৃত 

আজগর আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

1.000 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: মসক্ষেি ক্ষ তা: সক্ষি আেি 

সাং পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে কালদর ক্ষ তা: আহেদ 

মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আলয়শা ক্ষছক্ষিক ক্ষ তা: বক্ষদউে 

আেি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.020 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন ও  ক্ষেক্ষথলনর 

সতরী কাচা ঘর সদঘয 

২০ ফুে প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আলিনা মবগি ক্ষ তা মৃত: নুরুে 

হক সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

0.500 ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন ও  ক্ষেক্ষথলনর 

সতরী কাচা ঘর সদঘয 

২০ ফুে প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ইয়াছক্ষিন আক্তার ক্ষ তা: কক্ষবর 

মহালসন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

১.০০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন ও  ক্ষেক্ষথলনর 

সতরী কাচা ঘর সদঘয 

২০ ফুে প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৬৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িক্ষনরা মবগি ক্ষ তা নাক্ষসর 

উক্ষিন সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন ও  ক্ষেক্ষথলনর 

সতরী কাচা ঘর সদঘয 

২০ ফুে প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা  মরাক্ষজনা আক্তার ক্ষ তা: হাসান 

আেী সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন ও  ক্ষেক্ষথলনর 

সতরী কাচা ঘর সদঘয 

২০ ফুে প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সালহদা আক্তার আ: কক্ষরি সাং 

পূব ব ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

১.১০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন ও  ক্ষেক্ষথলনর 

সতরী কাচা ঘর সদঘয 

২০ ফুে প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা খুরক্ষশদা মবগি ক্ষ তা জক্ষহর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

০.৯৮০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন ও  ক্ষেক্ষথলনর 

সতরী কাচা ঘর সদঘয 

২০ ফুে প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা রাক্ষজয়া মবগি ক্ষ তা: আ: 

সাোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

১.০০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন ও  ক্ষেক্ষথলনর 

সতরী কাচা ঘর সদঘয 

২০ ফুে প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা বুেবুে ক্ষ তা মৃত: নক্ষজর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

০.৪১০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন ও  ক্ষেক্ষথলনর 

সতরী কাচা ঘর সদঘয 

২০ ফুে প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মজাহরা খাতুন ক্ষ তা কক্ষবর 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন ও  ক্ষেক্ষথলনর 

সতরী কাচা ঘর সদঘয 

২০ ফুে প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মুক্ষন্ন আক্তার ক্ষ তা: নুরুে 

ইসোি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিন ও  ক্ষেক্ষথলনর 

সতরী কাচা ঘর সদঘয 

২০ ফুে প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আ: রক্ষহি ক্ষ তা মৃত: আবুে 

হালসি সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

১.০০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2  াকািবন সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা শািছুে আেি ক্ষ তা: িলয়জ 

আহেদ 

সাংপূব বডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নালজি উক্ষিন ক্ষ ত: অেী 

আহেদ সাং পূব ব 

ডুিখােী,ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া,কক্সবাজার

১.০০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2  াকািবন সদঘয ১৫ 

ফুে প্রস্ত ১০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষরংিং বন জায়গীরদার সক্ষিক্ষত 

সিা ক্ষত: আহেদ আেী িাঝু 

ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ কাো ১নং 

ওয়াড ব ডুোহাজারা, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.৪০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ১০০ 

ফুে প্রস্ত ২০ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাহাঙ্গীর আেি ক্ষ তা: 

আজগর আেী সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সুরত আেি ক্ষ তা মৃত: আবদুে 

কালদর সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

১.৫০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৫০ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িক্ষরদা ইয়াছক্ষিন ক্ষ তা রক্ষশদ 

আহেদ সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০৩০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 একতো িবন সদঘয 

৫০ ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাহাঙ্গীর আেি ক্ষ তা: 

আজগর আেী সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: রক্ষিক ক্ষ তা: জাোে 

আহেদ সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.৯০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ২৫ ফুে 

প্রস্ত ১৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুর রক্ষহি ক্ষ তা মৃত: 

কািাে মহালসন সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুে িালেক ক্ষ তা: আবুে 

হালসি সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িঞ্জুর আেি ক্ষ তা: আকবর 

আহেদ সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষদদারুে আেি ক্ষ তা মৃত: 

িক্ষরদুে আেি সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

১.০০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জয়নাে আলবদীন ক্ষ তা মৃত: 

এজাহার ক্ষিয়া সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষগয়াস উক্ষিন( াক্ষট)ক্ষ তা মৃত: 

িক্ষনরুজ্জািান সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.৮০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মশখ মিারকান ক্ষ তা: মগাোি 

কালদর সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০৩০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিাহােদ মহালসন বক্ষদ ক্ষ তা 

মৃত: োে কক্ষবর সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মগাোি কালদর ক্ষ তা মৃত: 

আহেদ আেী সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০৩০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৫০ 

ফুে প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষিজানুর রহিান ক্ষ তা মৃত: 

জাির আেি সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০৩০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৫০ 

ফুে প্রস্ত ৪০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আলনায়ার ক্ষ তা: রুহুে আক্ষিন 

সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ কাো 

১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার

০.৮২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মসক্ষেনা আক্তার ¯^ুািী: 

ক্ষিজানুর রহিান সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়ার্রড ব 

ডুোহাজারা, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা রাক্ষকবুে হাসান ক্ষ তা মৃত: মিা: 

জাির সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০৩০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িলনায়ারা মবগি ক্ষ তা: িজে 

কক্ষরি সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা এরশাদ আেী ক্ষ তা মৃত: 

আবদুে কালদর সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

১.০০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে আবছার ক্ষ তা মৃত: মিা: 

কািাে সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.৪০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবুে মহালসন ক্ষ তা মৃত: আেী 

আহেদ সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা জাহাঙ্গীর আেি ক্ষ তা মৃত: 

জক্ষির মহালসন সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা সাহাব উক্ষিন ক্ষ তা: মৃত: 

িকবুে আহেদ সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা ক্ষজয়াবুে ক্ষ তা মৃত: বক্ষশর সাং 

ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ কাো ১নং 

ওয়াড ব ডুোহাজারা চকক্ষরয়া 

কক্সবাজার

১.২০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিাহােদ ক্ষ তা মৃত: আেী 

মহালসন  সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.৬০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদু রক্ষশদ ক্ষ তা মৃত: সতয়ি 

গুে সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ কাো 

১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০৩০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৪০ 

ফুে প্রস্ত ৩৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবদুস সাোি ক্ষ তা মৃত: 

িজে কক্ষরি সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

১.০০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবুে িজর ক্ষ তা মৃত: আবদুে 

খালেক সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ২৫ফুে 

প্রস্ত ২০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আবুে কাোি ক্ষ তা মৃত: নাক্ষসর 

সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ কাো 

১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

১.০০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: সুেতান ক্ষ তা: মগাোি 

কালদর সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: জক্ষসি উক্ষিন ক্ষ তা: 

মগাোি কালদর সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা নুরুে আক্ষিন ক্ষ তা: আবদুস 

সাোি সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আেী আক্কাছ ক্ষ তা: আবদুস 

সাোি সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিা: মহোে ক্ষ তা: আবদুস 

সাোি সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা িালতিা মবগি ক্ষ তা মৃত: রুহুে 

আক্ষিন সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা হাসান আেী ক্ষ তা মৃত: কক্ষরি 

দাদ সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ 

কাো ১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিাক্তার আহেদ ক্ষ তা মৃত: 

উক্ষকে আহেদ সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মসনুয়ারা ক্ষ তা: কক্ষবর আহেদ 

সাং ক্ষরংিং ছক্ষগরশাহ কাো 

১নং ওয়াড ব ডুোহাজারা 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 মসক্ষি াকা সদঘয ৩৫ 

ফুে প্রস্ত ৩০ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা আহেদ মহালসন ক্ষ তা মৃত: 

সালবর আহেদ সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.০২০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 িাটির ঘুদাি সদঘয ৩০ 

ফুে প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী ডুোহাজারা মিাকলছদ আহেদ ক্ষ তা মৃত: 

উক্ষকে আহেদ সাং ক্ষরংিং 

ছক্ষগরশাহ কাো ১নং ওয়াড ব 

ডুোহাজারা চকক্ষরয়া কক্সবাজার

০.৫০০ ৫৯ নং ডুোহাজার ক-৮৩৫ ৭৩৮ 2 টিনলসড সদঘয ৩০ ফুে 

প্রস্ত ২৫ ফুে

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

মদওয়া আলছ।

৪৭৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা: নুরুে 

কক্ষবর, সাং- ইসোিনগর 

(ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর মঘানা),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৯০০ নেক্ষবো মজ.এে ২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর, ২৫x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জাহাঙ্গীর কক্ষবর, ক্ষ তা: মসক্ষেি 

ড্রাইিার সাং- ইসোিনগর 

(ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে  ২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদওয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিালশ বদ, ক্ষ তা: অজ্ঞাত সাং- 

ইসোিনগর (ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

১.০০০ নেক্ষবো মজ.এে ২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর, ৩৫x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া বক্ষদ আেি, ক্ষ তা: মৃত ইয়াকুব 

আেী, সাং- ইসোিনগর 

(ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৬০ নেক্ষবো মজ.এে ২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর,  ৩৫x২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ এহসান, ক্ষ তা: ইক্ষিস, 

সাং- ইসোিনগর (ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর 

মঘানা), চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ নেক্ষবো মজ.এে ২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০x১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মদলোয়ারা মবগি, স্বািী- মৃত 

আহেদ মহালসন হাছুসাং- 

ইসোিনগর (ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৯০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫x২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ িনজুর আেি, ক্ষ তা: 

িাসুক আহেদ,সাং- 

ইসোিনগর (ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৭০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩৫x২৫

ঐ ক্ষ .ও.আর নং-3/নে অব 

2013-14

৪৭৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ হাসান, ক্ষ তা: ক্ষসক্ষিক 

আহেদ সাং- ইসোিনগর 

(ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন  াকা ক্ষবক্ষডং ৩৫x২৫ মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মনছার আহেদ, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে মহালসন,সাং- 

ইসোিনগর (ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ জালকক্ষরয়া, ক্ষ তা: মৃত 

আিজাদ আেী,সাং- 

ইসোিনগর (ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ  ারলিজ, ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে মিাতালেব,সাং- 

ইসোিনগর (ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন  াকা ক্ষবক্ষডং ৩৫x২৫ মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ নুরুে আেি, ক্ষ তা: মৃত 

িক্ষনর আহেদ,সাং- 

ইসোিনগর (ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর ২০x১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা: 

মৃত নুরুে আেি,সাং- 

ইসোিনগর (ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন ৫০শতকটিলনর মবড়া 

টিলনর ছাউনী ঘর  

১০x২৫,

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আশ মশিা খাতুন, ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহেদ, সাং- 

ইসোিনগর (ক্ষিক্ষস্ত্রক্ষর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩০x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা: কক্ষবর 

আহেদ, সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৭০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩৫x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া রুক্ষজনা আক্তার, স্বািী: আেী 

আজি সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্দুে আেীি, ক্ষ তা: মৃত 

বদরুজািান সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩০x২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া সালবর আহেদ, ক্ষ তা: নুরুে 

আক্ষিন সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x২৫

ঐ ক্ষ .ও.আর নং-7/নে অব 

2006-07

৪৭৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মরাক্ষকয়া মবগি, স্বািী- মৃত 

নাক্ষছর আহেদ,সাং- 

ইসোিনগর (আরােী 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া শাহানা আক্তার, স্বািী- মৃত 

ইক্ষিস আহেদ সাং- 

ইসোিনগর (আরােী 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০x১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্বাস আহেদ,সাং- 

ইসোিনগর (আরােী 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০x২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া সুরাত আেি, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদজািানসাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া শাক্ষহনা আক্তার, স্বািী: মিাোঃ 

আব্দুল্লাহসাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন  াকা ক্ষবক্ষডং ৩৫ x২৫ মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে খালেক,সাং- 

ইসোিনগর (আরােী 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে খালেক সাং- 

ইসোিনগর (আরােী 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ হারুন, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

খালেক সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে খালেক সাং- 

ইসোিনগর (আরােী মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৯০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নবী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহেদ সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জালকর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মদলোয়ার মহালসন,সাং- 

ইসোিনগর (আরােী 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩৫ x২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িক্ষনর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কািাে উক্ষিন সাং- 

ইসোিনগর (আরােী মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৭০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আয়শা খাতুন, স্বািী: জয়নাে 

আলবদীন সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

১.০০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২০ x১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত সছয়দ 

আকবর সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২০x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মরালকয়া মবগি, স্বািী- আবুে 

হালসি সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নুরুে হাক্ষকি ক্ষ তা- শক্ষিক 

আহেদ সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জক্ষহর আহেদ, ক্ষ তা- নুরুে 

আক্ষিন সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.২০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

ঐ ক্ষ .ও.আর নং-2/নে অব 

2006-07

৪৭৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জালন আেি, ক্ষ তা- মৃত আবু 

ক্ষসক্ষিক সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী  ৩০x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া কক্ষিে উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

িনজুর আেি সাং- 

ইসোিনগর (আরােী মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নুরী মবগি, স্বািী- খুরক্ষশদ 

আেি সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

কালদর মহালসন সাং- 

ইসোিনগর (আরােী মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৯০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

শক্ষি, সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

ঐ ক্ষ .ও.আর নং-2/নে অব 

2010-11

৪৭৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজালহর আহিদ,সাং- 

ইসোিনগর (আরােী মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্দুে জব্বার, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজালহর আহেদ,সাং- 

ইসোিনগর (আরােী মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ কাইছার, ক্ষ তা- িনছুর 

আেি, সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ মনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

শক্ষি, সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ১৫ x১০

ঐ ক্ষ .ও.আর নং-18/নে 

অব 2006-07

৪৭৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাজ্জালিে হক, ক্ষ তা- মৃত 

িজলুর রহিান,সাং- 

ইসোিনগর (আরােী মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আবছার, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

মিানাি সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জক্ষহর আহেদ, ক্ষ তা- নুরুে 

আক্ষিনসাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৭৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত ঠান্ডা 

ক্ষিয়া সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- ঠান্ডা ক্ষিয়া 

সাং- ইসোিনগর (আরােী 

মঘানা), চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- মৃত 

কািাে মহালসন,সাং- 

ইসোিনগর (আরােী মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আহেদ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষতউর রহিান,সাং- 

ইসোিনগর (আরােী মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মদলোয়ারা মবগি, স্বািী- 

কািাে মহালসন সাং- 

ইসোিনগর (আরােী মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আেিগীর, ক্ষ তা- কািাে 

মহালসন সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ ে ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ক্ষিলরাজা খাতুন, স্বািী- মৃত নুর 

মিাহােদ সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৭০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আকবর আহেদ, ক্ষ তা: মৃত 

কালশি আেীসাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৮০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ১৫ x ১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িলনায়ারা মবগি, স্বািী- মৃত 

আেিগীর সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি  াকা ক্ষচলনর 

ছাউনী ঘর  ৫০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া কািাে, ক্ষ তা: মৃত ওির 

িারুক সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৪০ x ৩৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা: ইউসুি 

আেী, সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ১৫ x ১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

আেিসাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মনছারা মবগি, স্বািী- সসয়দ 

আহেদ সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

১.০০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী  ৪০x৩৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আবু তালহর, ক্ষ তা: সসয়দ 

আহেদ সাং- ইসোিনগর 

(আরােী মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ ে ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জক্ষহর মহালসন, ক্ষ তা: 

অজ্ঞাতসাং- ইসোিনগর (দরগা 

 াড়া),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩০ x২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক আহেদসাং- 

ইসোিনগর (দরগা 

 াড়া),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িামুন িাক্ষে, ক্ষ তা- মৃত আয়ুব 

খানসাং- ইসোিনগর (দরগা 

 াড়া),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৪০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ৩০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ক্ষেয়াকত আেী, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী,সাং- ইসোিনগর 

(দরগা  াড়া),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে ক্ষচলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫x ৩০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ রুলবে, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষেয়াকত আেীসাং- 

ইসোিনগর (দরগা 

 াড়া),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫x ৩০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নলশদ আেী, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

কুদ্দুচ সাং- ইসোিনগর (দরগা 

 াড়া),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ৩০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কুদ্দুচ সাং- ইসোিনগর 

(দরগা  াড়া), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৪0 x৩৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কুদ্দুচ, সাং- 

ইসোিনগর (দরগা 

 াড়া),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন  াকা ক্ষবডং  ৩৫x৩০ মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- বাহাদুর, 

সাং- ইসোিনগর (দরগা 

 াড়া),, চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৯০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মবোে, ক্ষ তা- বাহাদুর,  সাং- 

ইসোিনগর (দরগা  াড়া), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহিদ সাং- ইসোিনগর 

(দরগা  াড়া),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত িক্ষকর 

মিাহােদ সাং- ইসোিনগর 

(দরগা  াড়া),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৬০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ছলিাদা মবগি, স্বািী- মৃত 

আক্ষির হাক্ষকি সাং- 

ইসোিনগর (দরগা  াড়া), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ১৫ x১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া হাক্ষসনা মবগি, স্বািী- ক্ষরদুয়ান 

সাং- ইসোিনগর (দরগা 

 াড়া),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আিক্ষবয়া মবগি, স্বািী- মৃত 

ইিাি মহালসন সাং- 

ইসোিনগর (দরগা  াড়া), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ নেক্ষবো মজ.এে ২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

আসরাি ক্ষিয়া সাং- 

ইসোিনগর (দরগা  াড়া), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ ে ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ইসিাইে, ক্ষ তা- ইিাি 

মহালসন, সাং- ইসোিনগর 

(দরগা  াড়া),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন  ক্ষেক্ষতলনর ঘর ১৫ x 

১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আবু সছয়দ, ক্ষ তা- আবুে 

কালশিসাং- ইসোিনগর 

(দরগা  াড়া),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আবুে বশর, ক্ষ তা- আবুে 

কালশিসাং- ইসোিনগর 

(দরগা  াড়া),চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মুক্ষিলনাে হক, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

কক্ষবরসাং- ইসোিনগর (দরগা 

 াড়া),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আক্তার মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্বাস আহেদসাং- 

ইসোিনগর (দরগা  াড়া), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৯০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১/২৭৯ ৮৪ বন ৫১ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী  ২৫ x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মববী আক্তার, স্বািী- মৃত িনুর 

আেিসাং- মুসক্ষেি নগর (আেী 

মহালসলনর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িনজু আেি (িক্ষণ ক্ষিয়া), ক্ষ তা-

 মৃত আেী মহালসনসাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী মহালসলনর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০x ২৫

ঐ ক্ষ .ও.আর নং-15/নে 

অব 2009-10



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জালয়দুে হক, ক্ষ তা- িাওোনা 

এজাহারুে হকসাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী মহালসলনর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ  ইউনুছ, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতানসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী মহালসলনর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত আেী 

মহালসনসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী মহালসলনর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- মৃত সুেতান 

আহিদসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী মহালসলনর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ১৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- মৃত মগাোি 

ক্ষকবক্ষরয়াসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী মহালসলনর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ১৫ x১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ক্ষদদার ইসোি, ক্ষ তা- 

এজাহারুে হক,সাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী মহালসলনর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া  িনু আক্তার, ক্ষ তা- ক্ষগয়াস 

উক্ষিন সাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী মহালসলনর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ক্ষিনহাজ উক্ষিন, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহােদসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী মহালসলনর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩৫ x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িাসুক, ক্ষ তা- মৃত আহােদ 

মহালসনসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী মহালসলনর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩৫x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িিতাজ, স্বািী- কক্ষবর মহালসন, 

 সাং- মুসক্ষেি নগর (আেী 

মহালসলনর মঘানা),   চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আক্তার মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া সাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী মহালসলনর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৮০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িাওোনা আবুে বশর, ক্ষ তা- 

আব্দুে িক্ষজদসাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী মহালসলনর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্বাছ আহােদ সাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী মহালসলনর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ আক্কাস, ক্ষ তা- মৃত আবুে 

খালয়র সাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী মহালসলনর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৭০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্দুে ছাোি, ক্ষ তা- মসানা 

ক্ষিয়াসাং- মুসক্ষেি নগর (আেী 

মহালসলনর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৯০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক 

আহােদসাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িক্ষরয়ি জান্নাত, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহােদসাং- মুসক্ষেি 

নগর (কক্ষবর আহিদ এর 

মঘানা), চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মসলতরা মবগি, স্বািী- আবুে 

আহােদসাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাতাহার ইয়াসক্ষিন, স্বািী- 

আবুে আহােদসাং- মুসক্ষেি 

নগর (কক্ষবর আহিদ এর 

মঘানা), চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মসলনায়ারা মবগি, স্বািী- মৃত 

নুরুে ইসোিসাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া সািসুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসরাজুে হকসাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫x ১5

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আরিান, ক্ষ তা- মনজাি, সাং- 

মুসক্ষেি নগর (কক্ষবর আহিদ 

এর মঘানা),  চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিনর 

ছাউনী ২০x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ক্ষিজান প্রকাশ (আক্ষি ব ক্ষিজান) 

স্বািী- আবুে আহােদসাং- 

মুসক্ষেি নগর (কক্ষবর আহিদ 

এর মঘানা),  চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে ক্ষচলনর 

ছাউনী ঘর ২০ x১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ওয়াক্ষসি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

হালিজসাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ জক্ষসি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

হালিজসাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আবুে হালসি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে হালিজসাং- মুসক্ষেি 

নগর (কক্ষবর আহিদ এর 

মঘানা),  চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৬০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া সুেতান আহািদ, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষকর মিাহােদসাং- মুসক্ষেি 

নগর (কক্ষবর আহিদ এর 

মঘানা),  চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ মবোে, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহােদসাং- মুসক্ষেি 

নগর (কক্ষবর আহিদ এর 

মঘানা),  চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ জালহদুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত সুেতান আহােদসাং- 

মুসক্ষেি নগর (কক্ষবর আহিদ 

এর মঘানা),  চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নজরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহােদসাং- মুসক্ষেি 

নগর (কক্ষবর আহিদ এর 

মঘানা),  চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

অজ্ঞাতসাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িাক্ষনক, ক্ষ তা- নুর মহালসন 

সওোঃসাং- মুসক্ষেি নগর (কক্ষবর 

আহিদ এর মঘানা),  চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িক্ষরদ আহােদ, ক্ষ তা- মবদু 

ক্ষিয়াসাং- মুসক্ষেি নগর (কক্ষবর 

আহিদ এর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িারুক, ক্ষ তা- শাহাজানসাং- 

মুসক্ষেি নগর (কক্ষবর আহিদ 

এর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া তালরক, ক্ষ তা- শাহাজানসাং- 

মুসক্ষেি নগর (কক্ষবর আহিদ 

এর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া কক্ষিে, ক্ষ তা- িজে 

ক্ষসকদারসাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া শালহদ, ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহিদসাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িাহমুদ মহালসন, ক্ষ তা- িকসুদ 

আেিসাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজালেে হকসাং- মুসক্ষেি 

নগর (কক্ষবর আহিদ এর 

মঘানা),  চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মহোে ড্রাইিার, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি,সাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৯০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িনজুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহালসনসাং- মুসক্ষেি 

নগর (কক্ষবর আহিদ এর 

মঘানা),  চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া শুক্কুর আেী, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালুসাং- মুসক্ষেি নগর (কক্ষবর 

আহিদ এর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- িকসুদ 

আেিসাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৫০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া কালশি, ক্ষ তা- মৃত কাো ক্ষিয়া 

সাং- মুসক্ষেি নগর (কক্ষবর 

আহিদ এর মঘানা),  চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে ক্ষচলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া বক্ষশর িাষ্টার, ক্ষ তা-  সাং- 

মুসক্ষেি নগর (কক্ষবর আহিদ 

এর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে কক্ষবরসাং- মুসক্ষেি নগর 

(কক্ষবর আহিদ এর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মবোে মহালসন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষিসাং- মুসক্ষেি নগর (কক্ষবর 

আহিদ এর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৭০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত কাো 

ক্ষিয়াসাং- মুসক্ষেি নগর (কক্ষবর 

আহিদ এর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িাহাবুব ড্রাইিার ক্ষ তা- মৃত 

হাসান আেী,সাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া হাক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত আব্বাস 

আহিদ,সাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

ঐ ক্ষ .ও.আর নং-24/নে 

অব 2006-07

৪৮৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ইকবাে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আক্তার আহােদসাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ মসালহে, ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহােদ,সাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা),    

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িনছুর আেি, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক 

আহােদসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৯০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্বাস আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে হালসিসাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

ঐ ক্ষ .ও.আর নং-24/নে 

অব 2006-07



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িজে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

জালহদ আহালেদসাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৪০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ছালবর আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে কক্ষবরসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া রুহুে কালদর, ক্ষ তা- নুরুে 

কক্ষবরসাং- মুসক্ষেি নগর (আেী 

আহেলদর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জািাে মহালসন, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়াসাং- মুসক্ষেি নগর (আেী 

আহেলদর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর ২০x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

আব্দুে হাক্ষিদসাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.২০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- মৃত 

মোকিান হাক্ষকি সাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জাোে উক্ষিন, ক্ষ তা- আব্দুে 

হাক্ষিদসাং- মুসক্ষেি নগর (আেী 

আহেলদর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৬০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নাক্ষসিা মবগি, স্বািী- আনছার 

কক্ষরিসাং- মুসক্ষেি নগর (আেী 

আহেলদর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৮৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িনজুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

এহসান আেীসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত কাো 

ক্ষিয়াসাং- মুসক্ষেি নগর (আেী 

আহেলদর মঘানা),  চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মরালকয়া মবগি, স্বা- মৃত নুরুে 

কক্ষবরসাং- মুসক্ষেি নগর (আেী 

আহেলদর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৬০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া হুিায়ারা, স্বািী- মৃত 

আেিগীর,সাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাতসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া েলনর 

ছাউনী ঘর  ১৫x ১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আলরিা মবগি, স্বািী- আব্দুে 

খালেকসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নুরুন্নাহার, ক্ষ তা- আব্দুে 

খালেকসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ মতারাব আেী , ক্ষ তা- মৃত 

আেিগীরসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া শালহর আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষিজ উক্ষিনসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন  াকা ক্ষবডং  ২৫x ২০ মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জাহাঙ্গীর খক্ষেিা , ক্ষ তা- মৃত 

ছালবর মিাহােদসাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৪০ x ৩৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া বদন ক্ষিয়া , ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

আেিসাং- মুসক্ষেি নগর (আেী 

আহেলদর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ১৫ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্দুর রক্ষহি , ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসরাজুে ইসোিসাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া বুলু মবগি , স্বািী- িক্ষিনসাং- 

মুসক্ষেি নগর (আেী আহেলদর 

মঘানা), চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৮০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নুরুে আক্ষিন , ক্ষ তা- মৃত বক্ষশর 

আহােদসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা),   

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ জক্ষসি আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত জক্ষহর আহােদ সাং- 

মুসক্ষেি নগর (আেী আহেলদর 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নজরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষশর আহােদসাং- মুসক্ষেি 

নগর (আেী আহেলদর 

মঘানা),চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৬০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাহােদ রক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত 

অক্ষে ক্ষিয়াসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত জাহাঙ্গীর 

আেিসাং- মুসক্ষেি নগর (আেী 

আহেলদর মঘানা),  চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৮০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আবদুে কালদর, ক্ষ তা- মৃত 

বাচ্চু ক্ষিয়াসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা), 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৯০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর ১৫ x ১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া রুহুে কালদর, ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

িালেকসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আেী আহেলদর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর ১৫ x ১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আরািাত, ক্ষ তা- মিারলশদ 

আেিসাং- মুসক্ষেি নগর (আেী 

আহেলদর মঘানা), চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে ছলনর 

ছাউনী ঘর ৩০ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- শাহ্ 

আেিসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আক্ষিলনর মঘানা),    চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে ছলনর 

ছাউনী ঘর ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ সসয়দ, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া,সাং- মুসক্ষেি 

নগর (আক্ষিলনর মঘানা),    

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আলবদা খাতুন, স্বািী: মৃত 

আব্দুে মিাতালেবসাং- মুসক্ষেি 

নগর (আক্ষিলনর মঘানা),    

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৩০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া হাজ্বী কািাে মহালসন, ক্ষ তা: 

মৃত মদলোয়ার মহালসন,সাং- 

মুসক্ষেি নগর (আক্ষিলনর 

মঘানা),    চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৮০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া রুিা, স্বািী: হাজ্বী সসয়দ 

আহােদসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আক্ষিলনর মঘানা),    চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ িাসুক, ক্ষ তা: মৃত 

এজাহার আহােদ,সাং- মুসক্ষেি 

নগর (আক্ষিলনর মঘানা),    

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আলনায়ার ড্রাইিার, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে মহালসন,সাং- মুসক্ষেি 

নগর (আক্ষিলনর মঘানা),    

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া শওকত সওদাগর, ক্ষ তা: 

অজ্ঞাত সাং- মুসক্ষেি নগর 

(আক্ষিলনর মঘানা),    চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.১০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া কািাে ক্ষিক্ষস্ত্র, ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহােদ সাং- মুসক্ষেি নগর 

(আক্ষিলনর মঘানা),    চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আবুে কালশি, ক্ষ তা- হাজ্বী 

সসয়দসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আক্ষিলনর মঘানা),    চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

সুেতান আহােদ,সাং- মুসক্ষেি 

নগর (আক্ষিলনর মঘানা),  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.৭০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আজাদ, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

আেিসাং- মুসক্ষেি নগর 

(আক্ষিলনর মঘানা), মিাোঃ রুহুে 

আক্ষিন, ক্ষ তা: আবুে মহালসন

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ১৫ x ১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া সাং- মুসক্ষেি নগর (আক্ষিলনর 

মঘানা),    চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ১৮৮/২৮৫ ৮৪ বন ২ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ৩০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া সুরত আেি, ক্ষ তা: মৃত িক্ষকর 

আহেদ,সাং-বার আউক্ষেয়া 

নগর, আোক্ষিন  াড়া,(চালিেী 

 াড়া)

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x৩০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নক্ষজর আহলেদ,ক্ষ তা: মৃত নবী 

মহালসন, সাং- বার আউক্ষেয়া 

নগর , আোক্ষিন  াড়া, (চালিেী 

 াড়া)

০.৩৬০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত িক্ষনর 

আহেদ, সাং - বার আউক্ষেয়া 

নগর, আোক্ষিন  াড়া, (চালিেী 

 াড়া)

০.০৬০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া সাইদুে কক্ষরি, ক্ষ তা-মখারলশদ 

আেি, সাং - বার আউক্ষেয়া 

নগর, আোক্ষিন  াড়া, (চালিেী 

 াড়া)

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত নাক্ষজর 

আহেদ, সাং - বার আউক্ষেয়া 

নগর, আোক্ষিন  াড়া , (চালিেী 

 াড়া)

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২০x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে িালেক, সাং - বার 

আউক্ষেয়া নগর, আোক্ষিন  াড়া 

, (চালিেী  াড়া)

০.০৫০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া জুবালয়র, ক্ষ তা- কািাে উক্ষিন, 

সাং - বার আউক্ষেয়া নগর, 

আোক্ষিন  াড়া , (চালিেী  াড়া)

০.০৭০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিা: কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

আহেদ মহালসন, সাং - বার 

আউক্ষেয়া নগর, আোক্ষিন  াড়া 

, (চালিেী  াড়া)

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩০x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ নজরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত ডাোঃ ক্ষসরাজ, সাং - বার 

আউক্ষেয়া নগর, আোক্ষিন  াড়া 

, (চালিেী  াড়া)

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ মখারলশদ আেি, ক্ষ তা-

মৃত মিাস্তাক আহেদ, সাং -

বার আউক্ষেয়া নগর, আোক্ষিন 

 াড়া , (চালিেী  াড়া)

০.০৪০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ রাজু, ক্ষ তা-মৃত বাচা 

ক্ষিয়া, সাং - বার আউক্ষেয়া 

নগর, আোক্ষিন  াড়া , (চালিেী 

 াড়া)

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৪০ x ৩৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্দুস শুক্কর, ক্ষ তা-মিা: ইক্ষিস, 

সাং - বার আউক্ষেয়া নগর, 

আোক্ষিন  াড়া , (চালিেী  াড়া)

০.০৭০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৪0 x ৩৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া িলনায়ারা মবগি, স্বািী: মৃত 

আবু তালহর, সাং - বার 

আউক্ষেয়া নগর, আোক্ষিন  াড়া 

, (চালিেী  াড়া)

০.০৬০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন টিলনর মবড়া টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ ক্ষিজান, ক্ষ তা-আলনায়ার 

মহালসন, সাং - বার আউক্ষেয়া 

নগর, আোক্ষিন  াড়া , (চালিেী 

 াড়া)

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিা নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-মৃত 

ওবাইদুে হক, সাং - বার 

আউক্ষেয়া নগর, আোক্ষিন  াড়া 

, (চালিেী  াড়া)

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন িাটির টিলনর  টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২৫ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া রুহুে আিীন, ক্ষ তা-নুরুে 

আিীন, সাং - বার আউক্ষেয়া 

নগর, আোক্ষিন  াড়া , (চালিেী 

 াড়া)

০.৯০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন  ক্ষরক্ষতলনর  মবড়া 

টিলনর ছাউনী ঘর ২০x 

১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ জাহাংগীর আেি, ক্ষ তা- 

মৃত জাির আেি, সাং - বার 

আউক্ষেয়া নগর, আোক্ষিন  াড়া 

, (চালিেী  াড়া)

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২৫ x ২০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

আসাদুজ্জািান, সাং - বার 

আউক্ষেয়া নগর, আোক্ষিন  াড়া 

, (চালিেী  াড়া)

০.৮০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন টিলনর মবড়া  টিলনর 

ছাউনী ঘর  ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া আিীর মহালসন, ক্ষ তা-মৃত 

সসয়দুে আেি, সাং - বার 

আউক্ষেয়া নগর, আোক্ষিন  াড়া 

, (চালিেী  াড়া)

০.০৩০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ রুলবে, ক্ষ তা-ক্ষগয়াস 

উক্ষিন, সাং - বার আউক্ষেয়া 

নগর, আোক্ষিন  াড়া , (চালিেী 

 াড়া)

০.০২০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৪৫ x ৩৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া নাক্ষজি উক্ষিন,ক্ষ তা-আবান্নুর, 

সাং - বার আউক্ষেয়া নগর, 

আোক্ষিন  াড়া , (চালিেী  াড়া)

০.০৪০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর  ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ িরহান, ক্ষ তা-মখারলশদ 

আেি, সাং - বার আউক্ষেয়া 

নগর, আোক্ষিন  াড়া , (চালিেী 

 াড়া)

০.০১০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন  ক্ষরক্ষথলনর মবড়া 

 ক্ষরক্ষথলনর  ছাউনী ঘর  

২০ x ১০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ খায়রুে আিীন,ক্ষ তা-

মিাহােদ ক্ষিয়া, সাং - বার 

আউক্ষেয়া নগর, আোক্ষিন  াড়া 

, (চালিেী  াড়া)

০.৭০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন িাটির মদয়াে টিলনর 

ছাউনী ঘর ২০ x ১৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী নেবক্ষনয়া মিাোঃ ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত 

মিাোঃ কাো ক্ষিয়া, সাং - বার 

আউক্ষেয়া নগর, আোক্ষিন  াড়া 

, (চালিেী  াড়া)

০.৫০০ নেক্ষবো মজ.এে২৫ ২০২/২৮১ ৮৪ বন ৩২৭ ২ বন মসক্ষি  াকা টিলনর 

ছাউনী ঘর ৩৫ x ২৫

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: এিদাদুে হক ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে আক্ষজজ ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.৩০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মসক্ষি াকা ঘর ১৫’-০ 

X ১০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জাহাঙ্গীর আেি ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে আক্ষজজ ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.৩০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: আজাদ  ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

আক্ষজজ ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.৩০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: আেিগীর ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে আক্ষজজ ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.৩০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুরু সওদাগর  ক্ষ তা: হাজী 

আহিদ কক্ষবর ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মসক্ষি াকা ঘর ৪০’-০ 

X ২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কক্ষবর আহিদ ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে হাক্ষকি ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মসক্ষি াকা ঘর ৩০’-০ 

X ২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা এনামুে হক ক্ষ তা: আব্দুে 

িক্ষজদ ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.০১৫ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ দাোন ২০’-০X ১৫’-০ মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্দুে হক ক্ষ তা: আব্দুে িক্ষজদ 

ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.০১৫ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ দাোন ২০’-০ X ১৫’-০ মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্দুস ছাোি ক্ষ তা: হাজী 

আহিদ কক্ষবর ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩৫’-০ 

X২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মবোে উিীন  ক্ষ তা:  মৃত আব্দু 

খালেক ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.৩০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িাহফুজ  ক্ষ তা: মৃত এয়ার 

আহেদ ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.০১৫ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৪০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ছাো উিীন ক্ষ তা: মৃত নুর 

আহিদ ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.০৬০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ছাো উিীন ক্ষ তা: মৃত নুর 

আহিদ ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.০৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবুে হালসি ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

কালদর ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২৫’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবু সসয়দ  ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

কালদর ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৪০’-০ X 

৩০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িক্ষিনুে ইসোি (সুিন) ক্ষ তা: 

মৃত মুনসুর ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ দাোন ৩০’-০ X ২০’-

০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জাির আেি ক্ষ তা: আবু সসয়দ 

ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ দােন ৩০’-০ X২৫’-০ মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আেিাস খাতুন ক্ষ তা: মৃত 

িাসুক আহদ ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.০৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা োে ক্ষিয়া  ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

কক্ষরি ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.০৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আক্তার মহালসন ক্ষ তা: মৃত 

জক্ষেে কক্স ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জািাে মহালসন ক্ষ তা: মৃত 

জক্ষেে কক্স ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা শাহাবউিীন ক্ষ তা: হাক্ষিদ কক্স 

ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর  ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মগাোি কালদও  ক্ষ তা: মৃত 

আবু ক্ষিয়া ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মসক্ষি াকা ঘর২০’-০ 

X ১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জািাে উিীন ক্ষ তা: হাজী 

নুরুে ইসোি ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: কালু ক্ষ তা: মৃত সতয়ি 

মগাোি ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর৩৫’-০ 

X২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্দুে জক্ষেে ক্ষ তা: মৃত 

ইসহাক আহিদ ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.৪০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর২৫’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুরুে হক ক্ষ তা: আহদ কক্ষবর 

ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.০১৫ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর৪০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা বক্ষদউে আেি ক্ষ তা: মৃত 

সুেতান আহিদ ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.৩৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর২৫’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ইউচু  জক্ষেে ক্ষ তা: মৃত 

ইসহাক আহিদ ঠিকানা: মিজর 

 াহাড়

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা সাজ্জাদ মহালসন ক্ষ তা: ইউচু  

জক্ষেে ঠিকানা: মিজর  াহাড়

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২৫’-০X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: ইউনছ  ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহিদ ঠিকানা: কালুর 

মদাকান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

৩০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবুে হালসি ক্ষ তা: মিা: হাছু 

ঠিকানা: কালুর মদাকান

০.১৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২  ক্ষেক্ষথলনরঘর ৩০’-০ 

X ২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবুে কাোি  ক্ষ তা: মৃত আব্দু 

মসাবাহান ঠিকানা: জাি বাগান

০.৩০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মুনছুর আেি ক্ষ তা: বাদশা 

ক্ষিয়া  ঠিকানা: জাি বাগান

০.১২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪৫’-০ X 

৩০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িনু আেি  ক্ষ তা:  িাসুক  

ঠিকানা: জাি বাগান

০.১২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: মসায়াইব ক্ষ তা: মৃত আব্দরু 

রক্ষকি ঠিকানা: জাি বাগান

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

৩০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবুে হালসি ক্ষ তা: মৃত 

মসকান্ডার  ঠিকানা: জাি বাগান

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মববী আক্তার স্বািী মৃত 

আব্দুোোি ঠিকানা: জাি বাগান

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ৩০’-০ 

X২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা শক্ষহদুে ইসোি ক্ষ তা: মৃত 

ইছহাক আহিদ ঠিকানা: জাি 

বাগান

০.০৬০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১২’-০ X 

১০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিাহােদ মখাকন ক্ষ তা: বক্ষশর 

আেি ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৬০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১২’-০ X১০’-

০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আজগর আেী ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে কালদর ঠিকানা: জাি 

বাগান

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর২০’-০ X ১৫’-

০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিাক্তার ক্ষ তা: বক্ষদউে আেি 

ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৪০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ২০’-০ X১৫’-

০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কালদর অজ্ঞাত ঠিকানা: জাি 

বাগান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১৫’-০ X 

১০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৪৯৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িামুন অজ্ঞাত ঠিকানা: জাি 

বাগান

০.০৬০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুরুে ইসোি ক্ষ তা: মৃত 

মিাক্তার ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১৫’-০ X 

১০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আিীন ক্ষ তা: মৃত মিাক্তার 

ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১৫’-০ X 

১০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জব্বার ক্ষ তা: নুর কালদর 

ঠিকানা: জাি বাগান

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১৫’-০ X 

১০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মবোে ক্ষ তা: বক্ষদউে আেি 

ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা বক্ষশর আহিদ ক্ষ তা: মৃত নুর 

মিাহােদ ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৬০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুরুে আেি ক্ষ তা: মৃত নবী 

আহিদ ঠিকানা: জাি বাগান

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ২০’-০X১৫’-

০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ইসিতারা স্বািী অজ্ঞাত 

ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৪০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১০’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আিীর মহালসন ক্ষ তা: মৃত 

মুল্লুক ঠিকানা: জাি বাগান

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আেিগীর ক্ষ তা: ওির হািজা 

ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মরজাউে কক্ষরি ক্ষ তা: বক্ষশর 

আহিদ ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা হাবীব ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

আক্ষজজ ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আেিগীর ক্ষ তা: মৃত সসয়দ 

আহিদ ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুরুে কক্ষবর ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

ইসোি ঠিকানা: জাি বাগান

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জকক্ষরয়া স্ত্রী নুর নাহার ঠিকানা: 

জাি বাগান

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মুক্ষবন ক্ষ তা: মৃত জশক্ষরয়া 

ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা হাক্ষিদ ক্ষ তা: আবু সসয়দ 

ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জালহদুে ইসোি ক্ষ তা: 

শািসুে আেি ঠিকানা: জাি 

বাগান

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা রাজু ক্ষ তা: রুহুে আেি 

ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা শাহীন আকতার ক্ষ তা: মৃত নুর 

আহিদ ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা শািসুে আেি ক্ষ তা: 

আিীনুল্লাহ ঠিকানা: জাি বাগান

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মরজাউে কক্ষরি ক্ষ তা: আব্দুে 

কালদর ঠিকানা: জাি বাগান

০.১৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবু ছাোি ক্ষ তা: রিজে 

কক্ষরি ঠিকানা: জাি বাগান

০.১৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জািাে ক্ষ তা: স্ত্রী নাছিা 

ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৬০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ 

X১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্দুে হাক্ষিদ ক্ষ তা: মৃত 

কালশি ঠিকানা: জাি বাগান

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জয়নাে ক্ষ তা: মিাজালেে 

মহাসন ঠিকানা: জাি বাগান

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা সাইমুন ক্ষ তা: িনজুর আেি 

ঠিকানা: জাি বাগান

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-

০X১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জক্ষসি উিীন ক্ষ তা: আবছার 

উিীন ঠিকানা: জাি বাগান

০.১৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ছালবর ক্ষ তা: মৃত আিীর 

মহালসন ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

৩০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মহোে ক্ষ তা: মৃত কািাে 

ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কািাে মহালসন ক্ষ তা: ইছহাক 

ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.১৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জসীি উিীন ক্ষ তা: কক্ষবর 

আহিদ ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.০৪০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবছার  ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

ইসোি ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.১৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মরজাউে কক্ষরি ক্ষ তা: আহিদ 

মহালসন ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.১৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা বখলতয়ার ক্ষ তা: মিাহােদ 

আব্দু জব্বার ঠিকানা: ক্ষিলেজার 

 াড়া

০.১৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা রুহুে কুদ্দুস  ক্ষ তা: মৃত 

মদেওয়ার মহালসন ঠিকানা: 

ক্ষিলেজার  াড়া

০.১৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আহােদ মহালসন ক্ষ তা:  মৃত 

আব্দুে িক্ষজদ ঠিকানা: 

ক্ষিলেজার  াড়া

০.১৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্দুর রক্ষহি ক্ষ তা: জািাে 

মহালসন ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা বাবুে ক্ষ তা: মৃত শাহ্ আেি 

ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.০৭০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আহােদ মহালসন ক্ষ তা: মৃত 

অক্ষছউর রহিান ঠিকানা: 

ক্ষিলেজার  াড়া

০.১৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা সসকত ওসিান ক্ষ তা: মৃত আবু 

সুক্ষিয়ান ঠিকানা: ক্ষিলেজার 

 াড়া

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জক্ষসি ক্ষ তা: মৃত মদেওয়ার 

মহালসন ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবুে কাোি  ক্ষ তা: এয়াকুব 

আেী ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবু সসয়দ  ক্ষ তা: এয়াকুব 

আেী ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা বক্ষশর  ক্ষ তা: এয়াকুব আেী 

ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ দাোন ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবুে িজে ক্ষ তা: ু্এয়াকুব 

আেী ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কক্ষবর আহিদ ক্ষ তা: সসয়াদ 

আহিদ ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.০৬০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িাক্ষনক ক্ষ তা: মৃত আলনায়ার 

মহালসন ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্দুে হাক্ষিদ ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে নবী ঠিকানা: ক্ষিলেজার 

 াড়া

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুরুে কালদর ক্ষ তা: খক্ষেলুর 

রহিান ঠিকানা: ক্ষিলেজার  াড়া

০.০৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ 

X১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষগয়াস উিীন ক্ষ তা: মৃত 

মিাস্তাক আহিদ ঠিকানা: 

ক্ষিলেজার  াড়া

০.০৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মবোে  ক্ষ তা: কালু ঠিকানা: 

ক্ষিলেজার  াড়া

০.১০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ 

X১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা হাক্ষববুর রহিান ক্ষ তা: 

আলনায়ার মহালসন ঠিকানা: 

ক্ষিলেজার  াড়া

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৮’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জয়নাে ক্ষ তা: কালু ঠিকানা: 

শাহ ওির নগর

০.০৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িক্ষরদুে আেি ক্ষ তা: মৃত 

রহিত আেী ঠিকানা: শাহ ওির 

নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুরুে আেি ক্ষ তা: মৃত রহিত 

আেী ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা শািসুে ক্ষ তা: বক্ষদউে আেি  

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষর ন ক্ষ তা: বাবু ঠিকানা: শাহ 

ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর  ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জািাে মহাছাইন ক্ষ তা: মৃত 

আেতাজ ঠিকানা: শাহ ওির 

নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মস.ক্ষি  াকা ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: হারুন রক্ষশদ ক্ষ তা: মৃত 

িজে কক্ষরি ঠিকানা: শাহ 

ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: বাবুে ক্ষ তা: আলশক 

আহালিদ ঠিকানা: শাহ ওির 

নগর

০.০৪০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আলশক আহালিদ ক্ষ তা: মৃত 

আিীর মহাছাইন ঠিকানা: শাহ 

ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবচার ক্ষ তা: জাির আক্ষিন 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মস.ক্ষি  াকা  ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নবী মহাছাইন ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

কক্ষরি ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্দুর রক্ষশদ িনু ক্ষ তা: মৃত 

আবুে কালশি ঠিকানা: শাহ 

ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ওসিান গক্ষণ ক্ষ তা: আব্দুে 

ছাোি ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ২০’-০ X১৫’-

০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্দুে হাক্ষিদ ক্ষ তা: ইসোি 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: জাোে ক্ষ তা: মৃত আবদুে 

গক্ষণ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্বাছ উিীন ক্ষ তা: আেতাব 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িক্ষনর ক্ষ তা: মৃত জাোে মিম্বার 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: জাোে ক্ষ তা: মৃত োলু 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নালদর মহালসন ক্ষ তা: আেী 

আহিদ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-

০X১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নালদর মহালসন ক্ষ তা: আেী 

আহিদ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০১০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষরদুয়ান ক্ষ তা: জাির আেি 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

৩০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মশক্ষে স্বািী ক্ষরদুয়ান ঠিকানা: 

শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষজয়াবুে ক্ষ তা: সসয়দ ক্ষিয়া 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুর নাহার স্বািী রক্ষহি ঠিকানা: 

শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জন্নাত আরা স্বািী মৃত মিাক্তার 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুরুে আক্ষিন ক্ষ তা: আবু মিাছা 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষেয়াকত  ক্ষ তা: আিীর 

মহাছাইন ঠিকানা: শাহ ওির 

নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ছলেিান ক্ষ তা: মৃত সক্ষি 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িালেক ক্ষ তা: আিীরুজ্জািান 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবুে কালশি ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে কক্ষরি ঠিকানা: শাহ 

ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুরুে আিীন ক্ষ তা: মৃত আিীর 

হুছাইন ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কালদর ক্ষ তা: মৃত আব্দুর রক্ষশদ 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ইসিাইে ক্ষ তা: মৃত জাক্ষকর 

মহাছন ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: ইউচু  ক্ষ তা: মৃত জাক্ষকর 

মহাছাইন ঠিকানা: শাহ ওির 

নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবছর ক্ষ তা: মৃত নক্ষজর 

আহিদ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা রাক্ষজয়া মবগি স্বািী জালহদ 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: মিরলদৌস ক্ষ তা: নুরুে 

আক্ষিন ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ দাোন ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষজয়াবুে ক্ষ তা: সসয়দ ক্ষিয়া 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জক্ষসি  ক্ষ তা: মৃত আহিদ 

মহাছাইন ঠিকানা: শাহ ওির 

নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আেী মজাহর ক্ষ তা: মৃত সসয়দ 

নুর  ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জক্ষসি  ক্ষ তা: মৃত ইিসুব আেী 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মগাোি িাউো ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুর কক্ষরি ঠিকানা: শাহ 

ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ 

X১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা রালশদা মবগি স্বািী নাক্ষছর 

উিীন ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবু বক্কর ক্ষ তা: আব্দুে 

মিানাি ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ 

X১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কক্ষিে  ক্ষ তা: আিীর মহাছাইন 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৮’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আলয়শা মবগি স্বািী সসয়দ 

আহিদ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: িরহাদ ক্ষ তা: মৃত  ছক্ষগর 

আহিদ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫০৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুর ইসোি ক্ষ তা: মিাজালেে 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা খালেদা মবগি স্বািী নুরুে 

আেি ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মছােন ক্ষ তা: আহিদ মহাছন 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর  ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষরয়াদ ক্ষ তা: আবু তালহর 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মস.ক্ষি  াকা ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা গুরা ক্ষিয়া ক্ষ তা: মৃত ইউচু  

আেী ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষিজান ক্ষ তা: মৃত সাক্ষব্বর 

আহিদ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষনশাে ক্ষ তা: মৃত সাক্ষব্বর 

আহিদ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা রাক্ষজয়া মসােতানা স্বািী 

মিাহােদ আেী ঠিকানা: শাহ 

ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মস.ক্ষি  াকা  ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জাির ক্ষ তা: আব্দুে হাক্ষকি 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষশউেী স্বািী রাক্ষজব ঠিকানা: 

শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্দুে হাক্ষকি ক্ষ তা: মৃত ঠান্ডা 

ক্ষিয়া ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ২০’-০ X১৫’-

০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নাক্ষছর উিীন ক্ষ তা: মিা: 

আক্ষজজ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মবারহান ক্ষ তা: আবুে িজে 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুরুে আেি ক্ষ তা: আব্দুে 

মসাবহান ঠিকানা: শাহ ওির 

নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা একোছ ক্ষ তা: মৃত মিাক্তার 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িক্ষরদ আহিদ ক্ষ তা: মৃত 

মকারবান ঠিকানা: শাহ ওির 

নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িলনায়ারা স্বািী ইসিাইে 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা  াক্ষখ স্বািী িক্ষরদ ঠিকানা: শাহ 

ওির নগর

০.৯০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িক্ষরয়ি স্বািী নাক্ষছর উিীন 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষগয়াসু ক্ষ তা: িজে কক্ষরি 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.৫০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আলনায়ারা স্বািী ক্ষগয়াস উিীন 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িছু স্বািী আেতাি ঠিকানা: 

শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আলনায়ার মহাছন ক্ষ তা: বান্ডা 

ক্ষিয়া ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আেী আকবর ক্ষ তা: আলনায়ার 

মহাছন ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মসক্ষি  াকা ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িাবু ক্ষ তা: িক্ষনর ঠিকানা: শাহ 

ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কুেচুিা মবগি স্বািী নজরুে 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবু তালেব ক্ষ তা: ক্ষছক্ষিক 

আহিদ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিাকসুদা স্বািী নুর মহাছন 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ছলনায়ারা মবগি ক্ষ তা: কািাে 

উিীন ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১৫’-০ X 

১০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিারকান স্বািী সাহাব উিীন 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.৪০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১৫’-০ X 

১০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা সাোউিীন ক্ষ তা: গুরা ক্ষিয়া 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১৫’-০ X 

১০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা বাহাদুর ক্ষ তা: আহিদ মসাবহান 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: ইক্ষিস ক্ষ তা: মৃত মগারা 

ক্ষিয়া ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা োলু  ু ক্ষ তা: মৃত শুক্কুর ঠিকানা: 

শাহ ওির নগর

০.৬০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ২০’-০X১৫’-

০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ওসিান ক্ষ তা: িজে ঠিকানা: 

শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ১০’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা খালেদা মবগি স্বািী নুরুে হুদা 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.৭০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কক্ষবর আহিদ ক্ষ তা: আকবর 

আহিদ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নাক্ষছর উিীন ক্ষ তা: মৃত্ 

আলনায়ার মহাছন ঠিকানা: শাহ 

ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা রুলবে ক্ষ তা: নাক্ষছর উিীন 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: নজরুে ক্ষ তা: মৃত বক্ষশর 

আহিদ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: মসক্ষেি ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

ইসোি ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.৬০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কক্ষবর আহিদ ক্ষ তা: আেী 

আহিদ ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.৭০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নাক্ষছিা ক্ষ তা: শাহ্ আেি 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.৯০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা চাষী ক্ষ তা: িক্ষকর আহিদ 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িজর আেী ক্ষ তা: ইউনুচ আেী 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০১০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কক্ষিে  ক্ষ তা: খুইল্লা ক্ষিয়া 

ঠিকানা: শাহ ওির নগর

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা বাবুে কালশি ক্ষ তা: মৃত 

রক্ষিক আহিদ ঠিকানা: শাহ 

ওির নগর

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: তালরক ক্ষ তা: বাহাদুর 

ঠিকানা: চাইল্লাতেী

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা শাহ্ আেি ক্ষ তা: আহিদ 

ঠিকানা: চাইল্লাতেী

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িাক্ষনক ক্ষ তা: জক্ষসি উিীন 

ঠিকানা: চাইল্লাতেী

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কক্ষবর আহিদ ক্ষ তা: মৃত 

মিাোন আেী ঠিকানা: 

চাইল্লাতেী

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ 

X১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জক্ষসি উিীন ক্ষ তা: নুর ছবা 

ঠিকানা: চাইল্লাতেী

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্দুে রক্ষহি ক্ষ তা: জাির 

আেি ঠিকানা: চাইল্লাতেী

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা  ুজাির আেি ক্ষ তা: কালশি 

ঠিকানা: চাইল্লাতেী

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-

০X১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা রুক্ষব আক্তার অজ্ঞাত ঠিকানা: 

চাইল্লাতেী

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মু  ুক্ষশ বদা স্বািী ক্ষগয়াস উিীন 

ঠিকানা: চাইল্লাতেী

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

৩০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ছপুরা খাতুন স্বািী আক্ষবর 

আহিদ ঠিকানা: চাইল্লাতেী

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৫৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা সূখী স্বািী নুরুন্নবী ঠিকানা: 

চাইল্লাতেী

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৫৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মরাক্ষজনা আক্তার স্বািী নয়ন 

িাষ্টার ঠিকানা: চাইল্লাতেী

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৫৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নাজিা  স্বািী সাগর ঠিকানা: 

চাইল্লাতেী

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৫৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা রুক্ষি আক্তার স্বািী নাক্ষছর উিীন 

ঠিকানা: চাইল্লাতেী

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৬০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্বাস ক্ষ তা: মৃত আবুে 

হালসি ঠিকানা: বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৬১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্য়াছার ক্ষ তা: ইিসু  মকরানী 

ঠিকানা: বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৬২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মবোে ক্ষ তা: মৃত জািাে 

উিীন ঠিকানা: বেীর মজাি

০.৬০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৬৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা শক্ষি ক্ষ তা: আকবর আহিদ 

ঠিকানা: বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৬৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা বুলু ক্ষ তা: নুর আহিদ ঠিকানা: 

বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জাহাঙ্গীর  ক্ষ তা: মৃত নুরুে হক 

ঠিকানা: বেীর মজাি

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৬৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিরী স্বািী ক্ষগয়াস উিীন 

ঠিকানা: বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৬৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মসক্ষেি ক্ষ তা: আব্দুোোি 

ঠিকানা: বেীর মজাি

০.৫০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৬৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা শক্ষি আেি ক্ষ তা: আব্দুোোি 

ঠিকানা: বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৬৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িলনায়ারা স্বািী আব্দুে হাক্ষকি 

ঠিকানা: বেীর মজাি

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৭০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা তছক্ষেিা স্বািী রায়হান ঠিকানা: 

বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ দাোন ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৭১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কমুরু স্বািী ইউনুছ ঠিকানা: 

বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৭২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মবক্ষব স্বািী নাক্ষছর ঠিকানা: 

বেীর মজাি

০.২০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১৭৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কাজে ক্ষ তা: কািাে উিীন 

ঠিকানা: বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৭৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা খুক্ষশ বদা স্বািী জক্ষির ঠিকানা: 

বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৭৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কুতুব উিীন ক্ষ তা: আকবর 

আহিদ ঠিকানা: বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ 

X১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৭৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মুতাহারা স্বািী আবছার ঠিকানা: 

বেীর মজাি

০.৩০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৭৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ইসলন আজি স্বািী শাহা জাহান 

ঠিকানা: বেীর মজাি

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ 

X১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৭৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িাক্ষনক ক্ষ তা: রহিত আেী 

ঠিকানা: বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৮’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৭৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কক্ষিে  ক্ষ তা: বাদশা ঠিকানা: 

বেীর মজাি

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৮০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা োয়ো স্বািী জাহাঙ্গীর ঠিকানা: 

বেীর মজাি

০.৫০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৮১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িক্ষজবনা স্বািী িজে ঠিকানা: 

িাতার বাড়ী  াড়া

০.৯৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৮২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িারজানা স্বািী শক্ষি ঠিকানা: 

িাতার বাড়ী  াড়া

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৮৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মসক্ষে স্বািী িামুন ঠিকানা: 

িাতার বাড়ী  াড়া

০.৯৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর  ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৮৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ইয়াছক্ষিন স্বািী আবুে বশর 

ঠিকানা: িাতার বাড়ী  াড়া

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মস.ক্ষি  াকা ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৮৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আক্ষজজ ক্ষ তা: মৃত জজ ক্ষিয়া 

ঠিকানা: িাতার বাড়ী  াড়া

০.৯৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৮৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবুে কালশি ক্ষ তা: ক্ষশয়ার 

আেী ঠিকানা: িাতার বাড়ী  াড়া

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৮৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মসানা ক্ষিয়া ক্ষ তা: কক্ষবর 

আহিদ ঠিকানা: িাতার বাড়ী 

 াড়া

০.৯৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৮৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কক্ষবর আহিদ ক্ষ তা: ম োন 

আেী ঠিকানা: িাতার বাড়ী  াড়া

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মস.ক্ষি  াকা  ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৮৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কায়ছার ক্ষ তা: িক্ষরদ আেি 

ঠিকানা: িাতার বাড়ী  াড়া

০.৬০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৯০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুরুে কালদর ক্ষ তা: আিীর 

হািজা ঠিকানা: িাতার বাড়ী 

 াড়া

০.৯৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৯১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কালদর ক্ষ তা: মৃত আিীর 

হািজা ঠিকানা: িাতার বাড়ী 

 াড়া

০.৯৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ২০’-০ X১৫’-

০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১৯২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আহিদ কক্ষবর ক্ষ তা: মৃত 

আিীর হািজা ঠিকানা: িাতার 

বাড়ী  াড়া

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৯৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িনজুর  ক্ষ তা: আব্দুে িালেক 

ঠিকানা: িাতার বাড়ী  াড়া

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৯৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ইক্ষেয়াছ ক্ষ তা: জাোে আহিদ 

ঠিকানা: িাতার বাড়ী  াড়া

০.৯৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৯৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুর নবী ক্ষ তা: মৃত আব্দু জক্ষেে 

ঠিকানা: িাতার বাড়ী  াড়া

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৯৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিাজালেে ক্ষ তা: নাক্ষছর উিীন 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৯৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৯৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জালকর মহাছন ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুে মিাতালেব ঠিকানা: 

িাছকাইজযা

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-

০X১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৯৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নক্ষজর আহিদ ক্ষ তা: মৃত মগারা 

ক্ষিয়া ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৯৫০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫১৯৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আলবাে মহাছাইন ক্ষ তা: মৃত 

আব্দুেবাক্ষর ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৬০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

৩০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২০০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জািাে মহাছাইন ক্ষ তা: আলবাে 

মহাছাইন ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৯৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২০১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কক্ষবর মহাছাইন ক্ষ তা: আলবাে 

মহাছাইন ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৯৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২০২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিাক্ষিজুর রহিান ক্ষ তা: মৃত 

মগারা ক্ষিয়া ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২০৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কালশন নূরী ক্ষ তা: মৃত জাোে 

উিীন ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২০৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: সক্ষি ক্ষ তা: মৃত ছয়দ 

আহালিদ ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২০৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা সুক্ষখর উিীন ক্ষ তা: মৃত িক্ষরর 

আহিদ ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৯০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২০৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষগয়াস উিীন অজ্ঞাত ঠিকানা: 

িাছকাইজযা

০.৯০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২০৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িাছ সাহাব উিীন অজ্ঞাত 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৯০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২০৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা োলু মিৌেিী ক্ষ তা: মৃত কক্ষবর 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৯৮০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২০৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জাির ক্ষ তা: কক্ষবর আহিদ 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা বক্ষদউে আেি ক্ষ তা: কালু 

ক্ষিয়া ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৪০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ 

X২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আলনায়ার মহাছন ক্ষ তা: দুদু 

ক্ষিয়া ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা শাহা জাহান ক্ষ তা: মৃত আিাজ 

উিীন ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মনজাি উিীণ ক্ষ তা: 

আিীরুজ্জািান ঠিকানা: 

িাছকাইজযা

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মসানা ক্ষিয়া ক্ষ তা: মিা: কালদর 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা শাহাব উিীন ক্ষ তা: মৃত নালদর 

মহাছন ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ দাোন ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: মহাছন ক্ষ তা: মৃত নুরুে 

হক ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আহমুদুল্লাহ ক্ষ তা: মৃত িক্ষিজুর 

রহিান ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুর ক্ষ তা: মৃত িলয়জ আহিদ 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৯০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা শক্ষি আেি ক্ষ তা: মৃত আবু 

তালহর ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মছােন ক্ষ তা: সসয়দ আেি 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ 

X১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িক্ষরদ আেি ক্ষ তা: মৃত 

মতৌিালয়ত আহিদ ঠিকানা: 

িাছকাইজযা

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৫’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আক্ষরয়া মবগি স্বািী মৃত িক্ষরদ 

আেি ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ 

X১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নুরুে আবছার ক্ষ তা: শাহাব 

উিীন ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ১৮’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা সসয়দ আেি ক্ষ তা: মৃত কক্ষবর 

আহিদ ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আব্দুর রক্ষহি ক্ষ তা: মৃত িজে 

কক্ষরি ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জাির ক্ষ তা: মৃত কক্ষবর 

আহিদ ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা িাহাবুে আেি ক্ষ তা: বানছা 

ক্ষিয়া ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জক্ষকর ক্ষ তা: মৃত িজে কক্ষরি 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৯০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর  ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ওয়াক্ষশি ক্ষ তা: মৃত িজে 

কক্ষরি ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মস.ক্ষি  াকা ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৩০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মেজু স্বািী নুরুে ইসোি 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৩১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মসানা ক্ষিয়া ক্ষ তা: মৃত বানছা 

ক্ষিয়া ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৯০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৩২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা রক্ষশদা মবগি স্বািী নুরুে আেি 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৩৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিা: ইউনুছ ক্ষ তা: মৃত খুইল্লা 

ক্ষিয়া ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মস.ক্ষি  াকা  ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৩৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবুে কালশি ক্ষ তা: আব্দুে 

কক্ষরি ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ৪০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৩৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা কাজে ক্ষ তা: জাির আেি 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৭০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৩৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আক্কাস ক্ষ তা: মৃত খালেদ 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ কুলড় ঘর ২০’-০ X১৫’-

০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৩৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা রক্ষিক  অজ্ঞাত ঠিকানা: 

িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৩৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ক্ষগয়াস উিীন অজ্ঞাত ঠিকানা: 

িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৩৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আবুে কালশি ক্ষ তা: আবুে 

খালয়র ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ১৬’-০ X 

০৮’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৪০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা  শাহাব উিীন ক্ষ তা: ইউনুছ 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ টিলনর ঘর ২০’-০ X 

১০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৪১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিাস্তাক  ক্ষ তা: মৃত িজে 

কক্ষরি ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৪২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা সালবর আহিদ ক্ষ তা: আক্ষির 

মহাছন ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৪৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ইউচুি আেী ক্ষ তা: মৃত ইছাক 

ক্ষিয়া ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৪৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা হাক্ষিদ ক্ষ তা: কদর আেী 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০৩০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২০’-০ X 

১২’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৪৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মিাস্তাক ক্ষ তা: মৃত িক্ষতউর 

রহিান ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২৪৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা মরজাউে কক্ষরি ক্ষ তা: মৃত 

আবুদে রক্ষশদ ঠিকানা: 

িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৪৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা খালেদা মবগি স্বািী মৃত আব্দুে 

হাক্ষিদ ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৪৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নালজি উিীন ক্ষ তা: মৃত বক্ষশর 

আহিদ ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৯০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৪৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নাক্ষছর ক্ষ তা: আিীর হািজা 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৬০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ মসক্ষি  াকা ৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৫০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা আহিদ মহাছন ক্ষ তা: হালসি 

আেী ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ২৫’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা জািাে ক্ষ তা: মৃত হাছু ক্ষিয়া 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০১০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর ৩০’-০ X 

২৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৫২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা ফুক্ষতয়া ক্ষ তা: মৃত ডায়ো 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.০২০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর  ২০’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৫৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা তালরকুে ইসোি ক্ষ তা: 

মিাহােদ মহাছন ঠিকানা: 

িাছকাইজযা

০.৯০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর২৫’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৫৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা খাইরুে আেি ক্ষ তা: বক্ষদউে 

আেি ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৮০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর৩০’-০ X 

২০’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৫৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া িাঁক্ষসয়াখােী কাকারা নাক্ষছর ক্ষ তা: আিীর হািজা 

ঠিকানা: িাছকাইজযা

০.৩০০ কাকারা ৪৮৫০ ৭৬৬ ১১৫২০ ২ িাটির ঘর২৫’-০ X 

১৫’-০

মজো প্রশাসলন উলেদ প্রস্তাব 

আলছ

৫২৫৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাক্তার আহােদ, ক্ষ তা- 

মিলহর আেী, সাং- কযাজরক্ষবে, 

রামু, কক্সবাজার।

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঘর বািী- ২টি উগেদ মামলার প্রসতাব 

জপ্ররণ

৫২৫৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িক্ষনর আহিােদ, ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঘরবািী ঐ

৫২৫৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরু আেি, ক্ষ তা- ক্ষসকান্দর, 

সাং- ঐ

০.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫২৫৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- িক্ষনর 

আহিদ, সাং- ঐ

০.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৬০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- িক্ষনর 

আহিদ, সাং- ঐ

০.৬০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৬১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাোঃ কালসি, ক্ষ তা- আেী 

িক্ষকর, সাং- ঐ

০.১০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ চাগষর জক্ষম/মাগের 

প্রগজক্ট

ঐ

৫২৬২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী জনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- টনু ক্ষিয়া, সাং-

 ঐ

০.৫০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ মাটির ঘর ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২৬৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মছনুয়ারা মবগি, স্বািী- িক্ষনর 

আহিদ, সাং- ঐ

০.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৬৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুে ইসোি িাষ্টার, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির আহিদ, সাং- ঐ

২.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ চাগষর জক্ষম ঐ

৫২৬৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আেী আহিদ, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- ঐ

০.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫২৬৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাোঃ ইউনুচ, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, সাং- ঐ

০.৬০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৬৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাোঃ জাক্ষহদ মহালসন, ক্ষ তা-   

সাং- ঐ

১.১০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৬৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- কালু ক্ষিয়া, 

সাং- ঐ

১.৩০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৬৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- নুর 

আহােদ, সাং- ঐ

০.৭০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৭০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িক্ষনর আহােদ, ক্ষ তা- বাদশা 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

৩.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৭১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিলহর আেী, ক্ষ তা- োে 

মিাহােদ, সাং- ঐ

০.৩০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৭২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মিলহর 

আেী, সাং- ঐ

০.৩০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৭৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আেতাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আবদুর 

রহিান, সাং- ঐ

০.৬০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৭৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- ঐ

০.৫০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৭৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী বদলরালদাজা, ক্ষ তা- আবু বক্কর, 

সাং- ঐ

৩.১০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ কাগঠর বািীঘর ঐ

৫২৭৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আেী আকবর, ক্ষ তা- আবু 

বক্কর, সাং- ঐ

২.৫০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৭৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আবদু খালেক, ক্ষ তা- আবু 

বক্কর, সাং- ঐ

২.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ কাগঠর ঘর ঐ

৫২৭৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুর আেি, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক 

আহােদ, সাং- ঐ

১.৯০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫২৭৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুর ইসোি, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক 

আহােদ, সাং- ঐ

১.৯০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৮০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নর আহােদ, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক 

আহােদ, সাং- ঐ

২.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৮১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আবু তালহর, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহােদ, সাং- ঐ

১.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৮২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আেী আকবর, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহােদ, সাং- ঐ

২.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৮৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িারুক আহােদ, ক্ষ তা- 

িালেকুজ্জািান, সাং- ঐ

২.৫০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২৮৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আক্ষিনা খাতুন, স্বািী- 

মজাবাইর, সাং- ঐ

২.৯০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৮৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী সািসুে আেি, ক্ষ তা- নুর 

কালদর, সাং- ঐ

২.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৮৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- িারুক 

আহােদ, সাং- ঐ

২.৯০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৮৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুর আহােদ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, সাং- ঐ

০.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৮৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

িারুক, সাং- ঐ

২.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৮৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুে আেি, ক্ষ তা- িারুক 

আহােদ, সাং- ঐ

২.৭০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৯০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আেী আহােদ, ক্ষ তা- আবু 

বক্কর, সাং- ঐ

৩.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৯১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী অেী আহােদ, ক্ষ তা- আবু 

বক্কর, সাং- ঐ

২.৫০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৯২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী জািাে আহােদ, ক্ষ তা- আবু 

বক্কর, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৯৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আহােদ কক্ষবর, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৯৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- গুরা ক্ষিয়া, 

সাং- ঐ

২.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৯৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আবদু ছাোি, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহােদ, সাং- ঐ

০.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৯৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আলনায়ারা, স্বািী- সুেতান 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

১.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ কাগঠর ঘর ঐ

৫২৯৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী ওসিান, ক্ষ তা- আবদু ছাোি, 

সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫২৯৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আক্ষির মহাছন, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহােদ, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫২৯৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুে হুদা, ক্ষ তা- মিাোঃ ইসোি, 

সাং- ঐ

০.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩০০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাোঃ জাক্ষহদ মহাছন, ক্ষ তা- 

িক্ষনর আহিদ, সাং- ঐ

২.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩০১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী ক্ষিন্টু, ক্ষ তা- মিাোঃ হালসি, সাং- 

ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩০২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাোঃ জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- দুধু 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩০৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাোঃ সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা- আেী 

আহােদ, সাং- ঐ

১.৯০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩০৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী বখতার আহািদ, ক্ষ তা- আোঃ 

রহিান িক্ষনর, সাং- ঐ

২.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩০৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী এনামুে হক, ক্ষ তা- আেতাি 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

৩.১০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩০৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাোঃ খক্ষেে, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহািদ, সাং- ঐ

২.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৩০৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাোঃ কাজে, ক্ষ তা- এনামুে 

হক, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ টিগনর ঘর ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 
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৫৩০৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাোঃ ছালবর , ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক 

আহিদ, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৩০৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িক্ষনর আহােদ, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহােদ, সাং- ঐ

৩.০২০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩১০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুর আহােদ, ক্ষ তা- মগাোি 

কালদর, সাং- ঐ

৩.৫০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩১১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী রক্ষশদ আহােদ, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- ঐ

২.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩১২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  সছয়দ আেি,ক্ষ তা- আলির 

মহালসন, সাং- ঐ

১.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩১৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং- ঐ

১.৮০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩১৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আবু তালেব, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩১৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িাহমুদুে হক, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির আহােদ, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ কাগঠর ঘর ঐ

৫৩১৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ কাইয়ুি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আশরি ক্ষিয়া, সাং- ঐ

৩.৫০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৩১৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ আোঃ গফুর, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আশরি ক্ষিয়া, সাং- ঐ

১.৯০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩১৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাোঃ শাহ আেি, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহােদ, সাং- ঐ

১.৯০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩১৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

বক্ষশর আহােদ, সাং- ঐ

২.৮০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩২০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আবদুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ মহাছন, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ বািীঘর ঐ

৫৩২১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িিতাজ, ক্ষ তা- মিাোঃ মহাছন, 

সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৩২২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আবদুর রাজ্জাক, ক্ষ তা- বাছা 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

২.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ কাগঠর ঘর ঐ

৫৩২৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আোঃ জব্বার, ক্ষ তা- বাছা ক্ষিয়া, 

সাং- ঐ

১.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩২৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নবীউে হক, ক্ষ তা- বাছা ক্ষিয়া, 

সাং- ঐ

২.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩২৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- আবুে 

মহাছন, সাং- ঐ

২.৯০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩২৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ িনজুর আেি, ক্ষ তা- 

মিাোঃ আেী, সাং- ঐ

১.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩২৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মগাোি মসাবাহান, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেী, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৩২৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩২৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিৌোঃ মজাবাইর, ক্ষ তা- বক্ষদউর 

রহিান, সাং- ঐ

০.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৩০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িক্ষনর আহােদ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, সাং- ঐ

৩.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ আম-কাঁঠাল বাোন ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩৩১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ আইয়ুব, ক্ষ তা- নুর 

আহােদ, সাং- ঐ

২.৫০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ কাগঠর ঘর ঐ

৫৩৩২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ ইব্রাহীি, ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৩৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ জাক্ষকর আেি, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহােদ, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৩৩৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহােদ, সাং- ঐ

১.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৩৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মেটনাথ, ক্ষ তা- িক্ষনন্দ্র নাথ, 

সাং- ঐ

০.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৩৩৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মগৌরাঙ্গ নাথ, ক্ষ তা- িক্ষনন্দ্র 

নাথ, সাং- ঐ

২.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৩৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী েন্টু কুিার নাথ, ক্ষ তা- িক্ষনন্দ্র 

নাথ, সাং- ঐ

০.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৩৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাহােদ ইউনুছ, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, সাং- ঐ

২.৯০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৩৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নজরুে ইসোি, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা, সাং- ঐ

২.১০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৪০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৪১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- 

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৪২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আব্দুে আেী, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং- ঐ

০.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৪৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- আবু 

শািা, সাং- ঐ

৪.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৪৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মগাোি কালদর, ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

০.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৪৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

নবী, সাং- ঐ

২.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৪৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষশদ, সাং- ঐ

০.৩০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৪৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ আইয়ুব, ক্ষ তা- আব্দুে 

কক্ষরি, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৪৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৪৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মগাোি কালদর, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- ঐ

০.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৫০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী হাজী আেতাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত এজাহার ক্ষিয়া, সাং- ঐ

০.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৫১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মগাোি মসাবহান, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহাং, সাং- ঐ

২.৫০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৫২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৫৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  সতয়ব উল্লাহ, ক্ষ তা- গুরা ক্ষিয়া, 

সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩৫৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

রহিত আেী, সাং- ঐ

২.০০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৫৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাি জািান, সাং- ঐ

২.৩০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৫৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাস্তাক, ক্ষ তা- আব্দু শুক্কুর, 

সাং- ঐ

০.৩০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৫৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী ইউনুছ, ক্ষ তা- মৃত ছালেহ 

আহিদ, সাং- ঐ

০.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৫৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৫৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী ইিরান, ক্ষ তা- মৃত মিাজাফ্ির, 

সাং- ঐ

১.২০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৬০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আবু ইউছু , ক্ষত া- জাির 

আেি, সাং- ঐ

০.৪০০ জংেল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ১ ১১৯ ২ ঐ ঐ

৫৩৬১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী হাক্ষেিা মবগি, স্বািী- বক্ষদ 

আেি, সাং- ঐ

১.৯০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৬২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ কালু, 

সাং- ঐ

১.২০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৬৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুেিা মবগি, স্বািী- নবাব 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

১.২০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৬৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মসােতান, ক্ষ তা- হারু ক্ষিয়া, 

সাং- ঐ

২.১০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৬৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আবু তালহর, ক্ষ তা- আব্দুল্লাহ, 

সাং- ঐ

২.৯০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৬৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাস্তাক আহাং, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মসক্ষেি, সাং- ঐ

৪.৫০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৩৬৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মসােতান আহিদ, ক্ষ তা- 

বাদশা ক্ষিয়া, সাং- ঐ

০.১০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৬৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ আবুে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু, সাং- ঐ

০.২০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৬৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী ইব্রাক্ষহি খক্ষেে, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহাং, সাং- ঐ

১.২০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৭০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ শাহজাহান, ক্ষ তা- িীর 

ুাহাং, সাং- ঐ

১.২০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৭১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাক্তার আহািদ, ক্ষ তা- বাচা 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

৩.১০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৭২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ শক্ষিক আহাং, ক্ষ তা- 

বাচা ক্ষিয়া, সাং- ঐ

৩.২০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৭৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িক্ষরদ আহাং, ক্ষ তা- বাচা 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

২.৪০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৭৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ হাক্ষবব, ক্ষ তা- বাচা ক্ষিয়া, 

সাং- ঐ

৪.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৭৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা- বাচা 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

২.৯০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৭৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী সািাি মহালসন, ক্ষ তা- িক্ষরদুে 

আেি, সাং- ঐ

০.০৪০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৭৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মবদারুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মসােতান আহাং, সাং- ঐ

১.২০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩৭৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুে আেি, ক্ষ তা- বাদশা 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

১.২০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৭৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী জাির, ক্ষ তা- বাদশা ক্ষিয়া, 

সাং- ঐ

৩.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৮০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাসালিক, ক্ষ তা- আেী 

মহাছন, সাং- ঐ

১.৯০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৮১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নাক্ষজর মহাছন, ক্ষ তা- 

মিাসালিক, সাং- ঐ

২.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৮২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আবু মহাছন, সাং- ঐ

২.৪০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৮৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী আেী আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহাছন, সাং- ঐ

২.৫০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৮৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুর আহােদ, ক্ষ তা- আবুে 

মহাছন, সাং- ঐ

২.৬০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৮৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী হাক্ষবব আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

মসােতান, সাং- ঐ

১.২০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৮৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী ক্ষদে আরজ, স্বািী- নুরুে 

হাক্ষকি, সাং- ঐ

১.২০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৮৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহািদ, সাং- ঐ

৪.২০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৮৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুর আহািদ, ক্ষ তা- মৃত িজু 

ক্ষিস্ত্রী, সাং- ঐ

১.৯৮০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৮৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুর জািান, ক্ষ তা- িজু ক্ষিস্ত্রী, 

সাং- ঐ

২.৯০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৯০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুর ইসোি, ক্ষ তা- মসােতান, 

সাং- ঐ

৩.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৯১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী জকক্ষরয়া, ক্ষ তা- মিলহর আেী, 

সাং- কেক্ষ য়া, গজবক্ষনয়া, রামু, 

কক্সবাজার

২.৮০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৯২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী রাক্ষবয়া মবগি, স্বািী- মিাোঃ 

শক্ষি, সাং- ঐ

৩.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৯৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাজালেে হক, সাং- ঐ

১.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৯৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িন্নান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাজালেে 

হক, সাং- কেক্ষ য়া, গজবক্ষনয়া, 

রামু, কক্সবাজার

২.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৩৯৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ ইউচু , ক্ষ তা- মিাোঃ 

কািাে ক্ষিয়া, সাং- ঐ

০.৩০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৯৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  ারিীন আক্তার, স্বািী- নজরুে 

ইসোি, সাং- ঐ

১.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৯৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুর কালদর, ক্ষ তা- জাির 

িালেক, সাং- ঐ

০.২৫০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৯৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী শািসুে আেি, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, সাং- ঐ

১.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৩৯৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- সছয়দ 

মহাছন, সাং- ঐ

০.৪০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪০০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী নুরুে আেি, ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহািদ, সাং- ঐ

১.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৪০১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ শাহ আেি, ক্ষ তা- 

জুবালয়র আহািদ, সাং- ঐ

১.৩০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৪০২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ িারুখ আহািদ, ক্ষ তা- 

হাছিত আেী, সাং- ঐ

১.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৪০৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ আইয়ুব, ক্ষ তা- নুর 

আহােদ, সাং- ঐ

০.৫০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৪০৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ জািাে আহািদ, ক্ষ তা- 

মিাহােদ, সাং- ঐ

১.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৪০৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী কক্ষবর, ক্ষ তা- আিীর আেী, 

সাং- ঐ

০.৮০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৪০৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মিাশারি 

জািা, সাং- ঐ

০.৫০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৪০৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী ক্ষেলাতলী  মিাোঃ শািসু, ক্ষ তা- মিাশারি 

জািা, সাং- ঐ

১.০০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ২১২৯ ১ ২১৬৮ ২ ঐ ঐ

৫৪০৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ ইয়াকুব, ক্ষ তা- মৃত 

মিাছলেি উক্ষিন, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

১.৮০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ও ধানী 

জক্ষম

উগেদ মামলার প্রস্তাব জপ্ররণ

৫৪০৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী িালতিা মবগি, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষশদ আহােদ, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

১.৫০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ও ধানী 

জক্ষম

ঐ

৫৪১০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহােদ, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

২.৫০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪১১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আব্দুে িতেব, ক্ষ তা- , সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪১২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আব্দুে রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

িজে কক্ষরি, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

১.৫০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪১৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ শািসুর আেি, ক্ষ তা- 

মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪১৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে আক্ষিন, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

০.১০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪১৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ মগাোি মহালসন, ক্ষ তা-, 

সাং- িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , 

রামু, কক্সবাজার

১.৯০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর-২টি ঐ

৫৪১৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আেী আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

০.১০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ও 

সবক্ষজ জিত

ঐ

৫৪১৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী এরশাদ উল্লাহ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেী আহােদ, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

১.৯০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ২টি ঐ

৫৪১৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আহােদ আেী, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

২.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪১৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত মিাহােদ আেী, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

২.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪২০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহালসন, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ২টি ঐ

৫৪২১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ জক্ষসি উক্ষিন বাবুে, 

ক্ষ তা- মৃত ইয়াক্ষছন, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

২.৫০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪২২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহােদ, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

৩.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪২৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ ক্ষজয়াউে হক (বাি বাইয়া), 

ক্ষ তা-, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

১.৮০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪২৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত নুরুে আক্ষিন, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

২.৬০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ২টি ঐ

৫৪২৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ িক্ষিজ, ক্ষ তা- মিাহােদ 

আেী, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

১.৯০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪২৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী খুরক্ষশদা মবগি, ক্ষ তা- মৃত গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ২টি ঐ

৫৪২৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আবদুল্লাহ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪২৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আলনায়ারা মবগি, ক্ষ তা- আব্দুে 

হাই, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

২.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪২৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী িালতিা খাতুন, ক্ষ তা- সাহাব 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

০.২০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৩০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাফুজ্জািান, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

২.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৩১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ হালসি, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

০.০৫০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৩২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী িক্ষরদুে আেি (বাি বাইয়া), 

ক্ষ তা- অজ্ঞাত, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

০.০৫০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৩৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী িক্ষহষকুি মিারকাক্ষনয়া িািাসা, 

সাং- িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , 

রামু, কক্সবাজার

০.১০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৩৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ ইউনুচ, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মহালসন, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

১.৫০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৩৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিৌোঃ মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষজর ক্ষিয়া, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

০.৫০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৩৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ িারুক আহােদ, ক্ষ তা- 

ওির আেী, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

২.৫০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৩৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আক্ষির হািজা, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী মিাস্তাক আহােদ, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

১.৮০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৩৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আেী মহালসন, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

০.৩০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৩৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ নুরুে আেি (বাি বাইয়া), 

ক্ষ তা- , সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

২.১০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৪০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত আোঃ িক্ষজদ, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

১.৫০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৪১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে িক্ষজদ, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৪২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত কক্ষবর আহােদ, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

৩.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৪৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী সুেতান আহােদ, ক্ষ তা- 

িকবুে আহােদ, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

২.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৪৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ মহালসন, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

২.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৪৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আহােদ, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

২.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৪৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ মিাস্তািা, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মহালসন, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

১.৫০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৪৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী িাহামুদ, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মহালসন, সাং- িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সবাজার

২.৪০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৪৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ জালকর মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে িক্ষজদ, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৪৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

আহাং রক্ষহি ক্ষিজবা, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

০.০৫০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৫০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইিাি মহালসন

০.২০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৫১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ িক্ষকর আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুর রক্ষহি, সাং-

জারুক্ষেয়াছক্ষড়, িক্ষহষকুি, 

কাউয়ারলখা , রামু, কক্সোঃ

৩.১০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর- ১টি ঐ

৫৪৫২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আব্দুে িালজদ মচৌধুরী, 

ক্ষ তামৃত সুেতান মচৌধুরী, সাং- 

িক্ষহষকুি, কাউয়ারলখা , রামু, 

কক্সবাজার

১.৬০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৫৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ হালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাি আেী, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে, পূব ব াড়া, রামু, 

কক্সবাজার

০.৯৯০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৫৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

ইক্ষেয়াছ, সাং- িক্ষনরক্ষেে, 

পূব ব াড়া, রামু, কক্সবাজার

০.৯৮০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৫৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- মৃত হাজী 

মিাজালহর আহােদ, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে, পূব ব াড়া, রামু, 

কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৫৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ, সাং- িক্ষনরক্ষেে, 

পূব ব াড়া, রামু, কক্সবাজার

২.৮০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৫৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ ক্ষছক্ষিক আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে হাক্ষকি, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে, পূব ব াড়া, রামু, 

কক্সবাজার

০.২০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ঐ

৫৪৫৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষনরক্ষেে, 

পূব ব াড়া, রামু, কক্সবাজার

০.১০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ঐ

৫৪৫৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ হালসি, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি মহালসন, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে, পূব ব াড়া, রামু, 

কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৬০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মহালসন, সাং- িক্ষনরক্ষেে, 

পূব ব াড়া, রামু, কক্সবাজার

২.৪০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ঐ

৫৪৬১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে, িধ্যি াড়া, রামু, 

কক্সবাজার

১.৬০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ঐ

৫৪৬২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আবদ্দুল্লাহ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

নবী, সাং- িক্ষনরক্ষেে, 

িধ্যি াড়া, রামু, কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ও সবক্ষজ 

জক্ষম

ঐ

৫৪৬৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

ম য়ার আেী, সাং- িক্ষনরক্ষেে, 

 াহাড়  াড়া, রামু, কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর-৩টি ঐ

৫৪৬৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী হাক্ষনি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

ইসোি, সাং- িক্ষনরক্ষেে, 

িধ্যি াড়া, রামু, কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ঐ

৫৪৬৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আব্দুে মিানাি, ক্ষ তা- মৃত হাসু 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষনরক্ষেে,  াহাড় 

 াড়া, রামু, কক্সবাজার

২.৬০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর-৭টি ঐ

৫৪৬৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ কক্ষবর আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে িতেব, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে, ক্ষচকনছক্ষড়, রামু, 

কক্সবাজার

২.৪০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর-৩টি ঐ

৫৪৬৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ সুরুত আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে িতেব, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে, ক্ষচকনছক্ষড়, রামু, 

কক্সবাজার

১.৬০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৪৬৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আব্দুে জাির, ক্ষ তা- মৃত 

ফুরুজ আহােদ, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে, ক্ষচকনছক্ষড়, রামু, 

কক্সবাজার

০.১০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ঐ

৫৪৬৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ িাহাত আেী, ক্ষ তা- মৃত 

কাক্ষদর মহালসন, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে, ক্ষচকনছক্ষড়, রামু, 

কক্সবাজার

২.৪০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ও কাঁচা ঘর-

১টি

ঐ

৫৪৭০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ িক্ষরদ, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহােদ, সাং- িক্ষনরক্ষেে, 

ক্ষচকনছক্ষড়, রামু, কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ঐ

৫৪৭১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ হালসি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

কক্ষরি, সাং- িক্ষনরক্ষেে, 

ক্ষচকনছক্ষড়, রামু, কক্সবাজার

১.৯০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৭২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কক্ষরি, সাং- িক্ষনরক্ষেে, 

ক্ষচকনছক্ষড়, রামু, কক্সবাজার

২.৫০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৪৭৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ জয়নাে, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহােদ, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে, ক্ষচকনছক্ষড়, রামু, 

কক্সবাজার

৩.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৪৭৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আব্দুে িান্নান, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে কালশি, সাং- িক্ষনরক্ষেে, 

িন্নালঘানা, রামু, কক্সবাজার

২.৯০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ও কাঁচা ঘর-

১টি

ঐ

৫৪৭৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী িীর কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহােদ, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে, িন্নালঘানা, রামু, 

কক্সবাজার

১.০০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ও কাঁচা ঘর-

১টি

ঐ

৫৪৭৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী িকতুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

ফুরুক আহােদ, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে, িন্নালঘানা, রামু, 

কক্সবাজার

০.০৬০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৪৭৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহােদ, সাং- 

িক্ষনরক্ষেে,  ক্ষিি  াড়া, রামু, 

কক্সবাজার

৩.৫০০ মক্ষনরক্ষিল নাই নাই ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ ধানী জক্ষম ঐ

৫৪৭৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আেী (বাি বাইয়া), ক্ষ তা-, 

সাং- আদশ ব গ্রাি, রামু, 

কক্সবাজার

২.০০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৪৭৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী সুরুত আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আজগর আেী, সাং- আদশ ব 

গ্রাি, রামু, কক্সবাজার

২.০০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৪৮০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী হালিজ বক্ষশর (বাি বাইয়া), ক্ষ তা-

, সাং- তুোতেী, আদশ বগ্রাি, 

রামু, কক্সবাজার

০.৪০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৪৮১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ িক্ষকর আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত আবু তালেব, সাং- 

তুোতেী, আদশ বগ্রাি, রামু, 

কক্সবাজার

২.১০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৪৮২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং- 

কযাজরক্ষবে, রামু, কক্সবাজার

০.৪০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৮৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ মিাস্তাক আহােদ, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, সাং- 

কযাজরক্ষবে, রামু, কক্সবাজার

২.০০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৪৮৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত িজু রহিান, সাং- 

কযাজরক্ষবে, রামু, কক্সবাজার

২.৪০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৮৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আেী আহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত হাজী নক্ষজর আহােদ, সাং- 

কযাজরক্ষবে, রামু, কক্সবাজার

১.৬০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৮৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী হাসু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত জুলগন্দ্র 

নাথ, সাং- কযাজরক্ষবে, রামু, 

কক্সবাজার

০.১০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ও ধাক্ষন 

জক্ষম

ঐ

৫৪৮৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আনছারুে, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহােদ, সাং- 

কযাজরক্ষবে, রামু, কক্সবাজার

০.৬০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৪৮৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা- 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং- 

কযাজরক্ষবে, রামু, কক্সবাজার

০.১০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৮৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি বারী, সাং- কযাজরক্ষবে, 

রামু, কক্সবাজার

১.৪০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৯০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মিাজাফ্ির আহােদ, সাং- 

কযাজরক্ষবে, রামু, কক্সবাজার

২.৮০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৯১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষশদ আহােদ, সাং- 

কযাজরক্ষবে, রামু, কক্সবাজার

১.০০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৯২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আইয়ুব, ক্ষ তা- নুর 

আহােদ, সাং- কযাজরক্ষবে, 

রামু, কক্সবাজার

১.৫০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৯৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আেী মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ কালু, সাং- কযাজরক্ষবে, 

রামু, কক্সবাজার

১.০০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ ধাক্ষন জক্ষম ঐ

৫৪৯৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী রক্ষিক উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

িাললুজ্জািান, সাং- 

উক্ষখয়ারলঘানা, কাউয়ারলখা , 

রামু,

২.৬০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ বাোন সৃজন ঐ

৫৪৯৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আিলরাজা সুেতানা, স্বািী- 

রক্ষিক উল্লাহ, সাং- 

উক্ষখয়ারলঘানা, কাউয়ারলখা , 

রামু,

১.৬০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ বাোন সৃজন ঐ

৫৪৯৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ ইউনুচ, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং- ডাকিাঙ্গা, 

রামু, কক্সবাজার

১.৯০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৪৯৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ িক্ষিজ, ক্ষ তা- মৃত িক্ষনর 

আহােদ, সাং- ডাকিাঙ্গা, 

রামু, কক্সবাজার

১.০০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৪৯৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ নুরুে হুদা, ক্ষ তা- মগাোি 

কালদর, সাং- ডাকিাঙ্গা, রামু, 

কক্সবাজার

২.২০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৯৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ রক্ষশদ আহােদ, ক্ষ তা- 

মগাোি কালদর, সাং- 

ডাকিাঙ্গা, রামু, কক্সবাজার

১.৯০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫০০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ ইউসুি, ক্ষ তা- মৃত িক্ষনর 

আহােদ, সাং- ডাকিাঙ্গা, 

রামু, কক্সবাজার

২.৪০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫০১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আব্দুে খালেক, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মিাক্তার আহােদ, সাং- 

ডাকিাঙ্গা, রামু, কক্সবাজার

২.৯০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫০২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মিাক্তার আহােদ, সাং- 

ডাকিাঙ্গা, রামু, কক্সবাজার

১.৮০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫০৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আবু তালহর, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মিাক্তার আহােদ, সাং- 

ডাকিাঙ্গা, রামু, কক্সবাজার

২.৮০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫০৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ শক্ষরি আহােদ, ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষশদ, সাং- ডাকিাঙ্গা, 

রামু, কক্সবাজার

০.২০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫০৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী ছাোিত উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহােদ, সাং- 

ডাকিাঙ্গা, রামু, কক্সবাজার

১.৭০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫০৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ মহাছন, সাং- 

ডাকিাঙ্গা, রামু, কক্সবাজার

২.৪০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫০৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ কাো ক্ষিয়া, সাং- 

ডাকিাঙ্গা, রামু, কক্সবাজার

১.৫০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫০৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ ওির আেী, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী মিাহাং আেী, সাং- 

ডাকিাঙ্গা, রামু, কক্সবাজার

১.৯০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫০৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ িক্ষরদুল্লাহ, ক্ষ তা- ওির 

ক্ষিয়া, সাং- ডাকিাঙ্গা, রামু, 

কক্সবাজার

১.১০০ জঙ্গল েজক্্ষনয়া নাই নাই ১১৯ ২ ১১৯ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫১০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ আব্দুে খালেক, ক্ষ তা- 

মৃত মগাোি মহালসন, সাং- 

আদশ ব গ্রাি, রামু, কক্সবাজার

২.০০০ দঃ কেক্ষপয়া নাই নাই ১৫২৯ ২ ২০৮৪ ২ কাঁচা ঘর-২টি ঐ

৫৫১১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ ম োন আেী, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আব্দুর রহিান, সাং- আদশ বগ্রাি, 

রামু, কক্সবাজার।

১.২০০ দঃ কেক্ষপয়া নাই নাই ১৭৮০ ২ ২০২৫ ২ ক্ষবক্ষভন্ন প্রজাক্ষতর বাোন ঐ

৫৫১২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- 

আব্দুে িাবুত, সাং- আদশ বগ্রাি, 

রামু, কক্সবাজার।

১.৩০০ দঃ কেক্ষপয়া নাই নাই ১৭৮০ ২ ২০২৫ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫১৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী আব্দুে ছাোি, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহাং ক্ষিস্ত্রী, সাং- 

আদশ ব গ্রাি, রামু, কক্সবাজার

১.৪০০ দঃ কেক্ষপয়া নাই নাই ১৭৮০ ২ ২০২৫ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫১৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- মৃত আবু 

শািা, সাং- আদশ ব গ্রাি, রামু, 

কক্সবাজার

১.৩০০ দঃ কেক্ষপয়া নাই নাই ১৭৮০ ২ ২০২৫ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫১৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাোঃ নুরুে আক্ষিন 

(বাি বাইয়া),ক্ষ তা-মৃত ওয়ালজদ 

আেী, সাং- আদশ বগ্রাি, রামু, 

কক্সবাজার

১.৫০০ দঃ কেক্ষপয়া নাই নাই ১৭৮০ ২ ২০২৫ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫১৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী মিাহােদ মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং- আদশ বগ্রাি, 

রামু, কক্সবাজার

১.৪০০ দঃ কেক্ষপয়া নাই নাই ১৭৮০ ২ ২০২৫ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫১৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী বাঘখালী সছয়দ মহালসন, ক্ষ তা- ঠান্ডা 

ক্ষিয়া, সাং- আদশ বগ্রাি, রামু, 

কক্সবাজার

২.০০০ দঃ কেক্ষপয়া নাই নাই ১৭৮০ ২ ২০২৫ ২ কাঁচা ঘর-১টি ঐ

৫৫১৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মতািালয়ে আহিদ,ক্ষ : মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং-ঐ

২.৬০০ দঃ কেক্ষপয়া নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫১৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া বাদশা আেি, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহিদ, সাং-ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫২০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাসলেি উক্ষিন,ক্ষ তা-মৃতনুর 

আ:ক্ষিয়াজী, সাং-মিৌেবীকাো 

(ক্ষিয়াজী াড়া)

১.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫২১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নাক্ষজর মহাসন, ক্ষ তা- ঐ ১.০০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ কাগঠর ঘর ঐ

৫৫২২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ হালশি, ক্ষ তা-মৃত আহিদ 

আেী , সাং-ঐ

১.৫০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৫২৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-নুর 

মিাহােদ, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫২৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া শািশুে আেি, ক্ষ তা-সাইফুে 

মহালসন,

২.০০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫২৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা-আব্দুে 

আেী, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫২৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা-মৃত কালু 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

১.৪০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ বািীঘর ঐ

৫৫২৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাহােদ আয়াজ, ক্ষ :জাোে 

আহিদ, সাং-ঐ

২.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৫২৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুে আেি, ক্ষ তা-জাোে 

আহিদ, সাং- ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ কাগঠর ঘর ঐ

৫৫২৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া বদী আেি, ক্ষ তা-দানু ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৩০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিৌেিী জাির, ক্ষ তা-কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৩১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-সতয়ুি 

মগাোে, সাং- মিৌেিীকাো 

(ক্ষিয়াজী াড়া)

১.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৩২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা-মগারা 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

১.২০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫৩৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা-সরু, সাং-

ঐ

০.২০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৫৩৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া সুক্ষনে চান, ক্ষ তা-মৃত রজন 

চান, সাং-ঐ

২.৫০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৩৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া হালজরা খাতুন, স্বািী- মৃত নুরুে 

হক, সাং- ঐ

১.৩০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৩৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া সসয়দ আহিদ সওোঃ, ক্ষ : মৃত 

ইছহাক, সাং- ঐ

১.১০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৩৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া সছয়দ নুর, ক্ষ তা- মৃত আহিদ 

আেী, সাং- ঐ

০.১৫০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ কাগঠর ঘর ঐ

৫৫৩৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাহােদ নুর, ক্ষ ত- ঐ, সাং- ঐ ১.৯০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৩৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িক্ষনর আহিদ, ক্ষ : মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং- ঐ

০.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৫৪০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া বাবুে, ক্ষ তা- মসােতান 

আহিদ, সাং- ঐ

০.৫০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৪১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িঞ্জুর আেি মহডম্যান,ক্ষ তা-

মৃত ছাবুো মহালসন,সাং- ঐ

০.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৫৪২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া জক্ষহর উক্ষিন, ক্ষ : সছয়দ 

আহািদ সও, সাং- ঐ

০.৩০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৪৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা-মৃত 

িক্ষনরুজ্জািান, সাং- ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৪৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুে আেি, ক্ষ তা-মগাোি 

আেী, সাং-ঐ

২.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৪৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুে আেি, ক্ষ তা-মিাোঃ বকসু , 

সাং-ঐ

০.২৫০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৪৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

মগাোি আেী, সাং-ঐ

০.২০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৪৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আসাফুজ্জািান, ক্ষ তা-এিদাদ 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

০.১৫০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৪৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আোঃ খালেক, ক্ষ তা-আোঃ কক্ষরি, 

সাং- দক্ষিণ মিৌেিী কাো

০.১৫০ দঃ কেক্ষপয়া নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৪৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ আেি, ক্ষ তা-নুর আহিদ, 

সাং-ঐ

২.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৫০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- আোঃ 

হাক্ষকি, সাংঐ

২.৫০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৫১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া শাহ আেি, ক্ষ তা-মিাোঃ শক্ষি, 

সাং-ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৫২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া জাির আেি, ক্ষ তা-মিাোঃ শক্ষি, 

সাং-ঐ

৩.২০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৫৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আবু মুসা, ক্ষ তা-সছয়দ মহাসন, 

সাং- দক্ষিণ মিৌেিী কাো

২.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৫৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আোউক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত হাক্ষকি 

আেী , সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫৫৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আবু হাক্ষনি, ক্ষ তা-রহিত আেী 

, সাং-ঐ

২.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৫৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আেী মহালসন, ক্ষ তা-সছয়দ 

আহিদ, সাং-ঐ

০.২০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৫৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-আক্ষির 

মহালসন, সাং-ঐ

০.১৫০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৫৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুে হক, ক্ষ তা-আহিদ 

কালদর, সাং-ঐ

০.১৫০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৫৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নাক্ষসর আহিদ, ক্ষ তা-ম াে 

মিাহােদ, সাং-ঐ

১.৯০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৬০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আেী আহিদ, ক্ষ তা-আেী 

িদন, সাং-ঐ

০.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৬১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া জাির আহিদ, ক্ষ :মৃত বক্ষশর 

আহিদ, সাং-ঐ

১.৬৬০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৬২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আবুে কালশি, ক্ষ তা-মৃত 

রহিত আেী, সাং-ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৬৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আবদুে মিাতালেব, ক্ষ :বক্ষশর 

আহিদ, সাং-ঐ

০.৩০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৬৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া খক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা-আবুে 

মহালসন, সাং-ঐ

০.২০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৬৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া জাির আেি, ক্ষ তা-বজে 

আহিদ, সাং-ঐ

২.৯০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঘরবািী ঐ

৫৫৬৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-বজে 

আহিদ, সাং-ঐ

২.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৫৬৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া শািসুে আেি, ক্ষ তা-আশরাি 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

২.৯০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৫৬৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুর আেি, ক্ষ তা-ইসহাক 

খক্ষেে, সাং-ঐ

২.৪০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৬৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা-আবু 

জব্বার, সাং-ঐ

১.৫০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৭০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া রাি দ শি বা, ক্ষ :মৃত ক্ষনি বে 

কাক্ষন্ত শি বা, সাং-ঐ

২.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৭১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া কাক্ষে দ শি বা, ক্ষ তা-মৃত ক্ষনমূ বে 

কাক্ষন্ত শি বা, সাং-দক্ষিণ মিৌেিী 

কাো

২.১০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৭২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া বাদে শি বা, ক্ষ তা-মৃত ক্ষনি বে 

কাক্ষন্ত শি বা, সাং-ঐ

১.৯০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ জবিার ঘর ঐ

৫৫৭৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ইসিাইে, ক্ষ তা-আবু বক্কর ১.০০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৫৭৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ হাক্ষসি, ক্ষ তা-মৃত আেী 

আহিদ, সাং-ঐ

০.২০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৭৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ :মৃত ক্ষদলো 

মহালসন, সাং-ঐ

২.০১০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৭৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া কাক্ষশি, ক্ষ তা-ইসহাক খক্ষেে, 

সাং-ঐ

২.১০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৭৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িনজুরুে ইসোি, ক্ষ ং-ইসহাক 

খক্ষেে, সাং-দক্ষিণ মিৌেিী কাো

২.০০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫৭৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ক্ষদদার ক্ষিয়া, ক্ষ তা-মসানা আেী, 

সাং-ঐ

০.১৫০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৭৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া কািাে উক্ষিন, ক্ষ :-মৃত জািাে 

মহালসন, সাং-ঐ

১.৫০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৮০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মগাোি আহিদ, ক্ষ তা-সছয়দ 

আহিদ, সাং-ঐ

১.১০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৮১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া সাধু আেী, ক্ষ তা-মৃত মহালসন, 

সাং-ঐ

০.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৮২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-কালু ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৮৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ছুরুত আেি, ক্ষ তা-মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-ঐ

২.৬০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৮৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া বানু ক্ষবক্ষব, স্বািীÑক্ষদলু মহালসন, 

সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৮৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ইউনুস, ক্ষ তা-কাো ক্ষিয়া , সাং-

ঐ

২.৯০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৮৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া শাহ আেি, ক্ষ তা-মিাোঃ হাক্ষনি, 

সাং-ঐ

১.৫০০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৮৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া খক্ষতজা মবগি, ক্ষ ং-মসালেিান, 

সাং-ঐ

২.২৫০ ,, নাই নাই ৯৮৭২ ৩৭(১) ১৪১২৩ ২ ঐ ঐ

৫৫৮৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাক্তার আহােদ, ক্ষ তা-

মিাজালেে, সাং-ঐ

২.৫০০ দঃ কেক্ষপয়া নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৫৮৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ফুো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-ক্ষছক্ষিক 

আহিদ, সাং-ঐ

০.১৫০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৫৯০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-ক্ষছক্ষিক 

আহিদ, সাং- বড় জাংছক্ষড় 

নদীর  োঃ কুে

০.১৫০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৫৯১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-মৃত আেী িদন, 

সাং-ঐ

০.২০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৫৯২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আবুে কাোি, ক্ষ তা-ক্ষছক্ষিক, 

সাং-ঐ

০.২০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৫৯৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া দানু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-ক্ষছক্ষিক, সাং-

ঐ

১.২০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৫৯৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা-নুর আহিদ, 

সাং-ঐ

২.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৫৯৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাস্তাক, ক্ষ তা-কাোি, সাং-ঐ ১.৪০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৫৯৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা-মৃত নুর 

আহিদ, সাং-ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৫৯৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নাজু আহিদ, ক্ষ তা-আকবর 

আহেদ, সাং-ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৫৯৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আেি দিাদার, ক্ষ তা-ক্ষছক্ষিক 

দিাদার, সাং-ঐ

২.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৫৯৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ মিরদাউস, ক্ষ তা-

মিাহােদ, সাং-ঐ

৩.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬০০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুর ইসোি, ক্ষ তা-মিাোঃ কাো 

ক্ষিয়া, সাং- বড় জাংছক্ষড় নদীর 

 োঃ কুে

০.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ
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িন্তব্য

৫৬০১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া কাো, ক্ষ তা-মৃত মিাবারক, সাং-

ঐ

০.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬০২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া জাির আেি, ক্ষ তা-

মিাকলেসুর রহিান, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬০৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িরুখ আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

হাক্ষসি ক্ষিয়া, সাং-ঐ

২.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬০৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-মৃত হাক্ষসি 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

১.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬০৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুর মহালসন, ক্ষ তা-িকুবুে 

আহােদ, সাং-ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬০৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িক্ষতন আহিদ, ক্ষ তা-আক্ষজর 

আহাোঃ, সাং-ঐ

১.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৬০৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ গফুর, ক্ষ তা-মৃত আহিদ, 

সাং-ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬০৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া বজলু, ক্ষ তা-মৃত আহিদ, সাং-

ঐ

২.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬০৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া হাছন আেী, ক্ষ তা-আোঃ হাক্ষকি, 

সাং-ঐ

০.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬১০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ ইউসুি আেী, ক্ষ তা-আোঃ 

হাক্ষকি, সাং-ঐ

২.৩০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬১১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ম ঠান আেী, ক্ষ তা-মিাোঃ নুর 

বাহার, সাং-ঐ

২.২০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬১২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আলবদ আহিদ, ক্ষ তা-

মিাজালেে, সাং-ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬১৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িীর কালসি, ক্ষ তা-সুেতান, 

সাং- ঐ

২.৯০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬১৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তা-কালসি বক্স, 

সাং-ঐ

২.৯০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬১৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আজি উল্যা (বান্ডু), ক্ষ তা-আোঃ 

হাক্ষকি, সাং-ঐ

২.১৫০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬১৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আেী মহালসন, ক্ষ তা-মৃত আ: 

জক্ষেে, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬১৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুর আিজে, ক্ষ তা- িরুখ 

আহিদ, সাং-ঐ

২.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬১৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আবু সািা, ক্ষ তা- ইছা আহিদ, 

সাং-ঐ

১.৯০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬১৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিা: জলকাক্ষরয়া, ক্ষ তা-ওসিান 

িক্ষকর, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬২০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ক্ষসক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

িাকসুদ আহ:, সাং-ঐ

০.৩০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬২১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত আ: 

রহিান, সাং-ঐ

১.৮০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬২২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আক্ষির মহালসন, ক্ষ : মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহ:, সাং-ঐ

০.০২০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬২৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিা: নুর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আ: শুক্কুর, সাং-ঐ

২.৯০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬২৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ঠান্ডা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আহিদ 

মহালসন, সাং- বড় জাংছক্ষড় 

নদীর  োঃ কুে

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬২৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিা: দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত কৃনা 

গাজী, সাং-ঐ

১৯.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬২৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিা: আসিত উল্লাহ, ক্ষ :মৃত 

আ: হাক্ষকি, সাং-ঐ

২.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬২৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া তালজর মুল্লুক, ক্ষ তা- 

বদরুজ্জািান, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬২৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আ: শুক্কুর , ক্ষ তা- মৃত দুদু 

িক্ষকর, সাং-ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬২৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আ: কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত আ: 

খালেক, সাং-ঐ

২.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৩০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মৃত নুর আহিদ, ক্ষ : মৃত 

িাহতাব আেী, সাং-ঐ

০.০৩০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৩১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া দু  ুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আজাহার ক্ষিয়া, সাং-ঐ

২.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৩২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আবু তালহর, ক্ষ ং- আ: মিানাি, 

সাং-ঐ

২.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৩৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া সক্ষবতা আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজি মিাল্লা, সাং-ঐ

৩.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৩৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া সাইদ আেি, ক্ষ :মৃত আক্ষজি 

মিাল্লা, সাং-ঐ

২.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৬৩৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নাক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজি মিাল্লা, সাং-ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৩৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া জাির আহিদ, ক্ষ তা-মৃত 

বক্ষদউজ্জািান, সাং- ঐ

২.৩০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৩৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুছাোি, ক্ষ তা- মিাজাফ্ির, 

সাং-ঐ

২.৩০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৩৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আেী মহালসন,ক্ষ তা- মুকবুে 

মহালসন, সাং-ঐ

১.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৩৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া হাক্ষিদ মহালসন, ক্ষ তা- নবী 

মহালসন, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৪০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা, সাং-ঐ

১.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৪১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া রক্ষশদা খাতুন, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, সাং-ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৪২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

কািাে, সাং-ঐ

০.১৫০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৪৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ইউসুি, ক্ষ তা- মৃত হাক্ষকি 

আেী, সাং-ঐ

০.২০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৪৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুর কক্ষবর, ক্ষ তা- বাচা ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৪৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আ: মসাবাহান, ক্ষ তা- নুর ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৪৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আলবচ, ক্ষ তা- নুর ক্ষিয়া, সাং-ঐ ০.৯০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬৪৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত সুেতান, 

সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৪৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুর আহিদ, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক 

আহ:, সাং- বড় জাংছক্ষড় নদীর 

 োঃ কুে

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৪৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিা: হালসি, ক্ষ তা- মৃত 

জলকাক্ষরয়া, সাং-ঐ

২.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৫০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আেী ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ইউনুস 

আেী, সাং-ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৫১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

হালসি, সাং-ঐ

০.২০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৫২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা-মৃত আ: 

রহিান, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৫৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিা: বাবুে, ক্ষ তা-আ: বারী, 

সাং-ঐ

২.০১০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৫৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- আ: বারী, 

সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৫৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মুকবুে, ক্ষ তা- বাচা ক্ষিয়া, সাং-

ঐ

২.২০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৫৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাস্তাক্ষিজ, ক্ষ তা- বাচা ক্ষিয়া, 

সাং-ঐ

২.৩০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৫৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া সক্ষিকুর রহাি, ক্ষ : মৃত 

নালজরুজ্জািান, সাং-ঐ

০.২০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৫৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিা: ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- সক্ষিকুর 

রহিান, সাং- ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৫৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- এজাহার 

ক্ষিয়া, সাং-ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৬০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আেী মহালসন, ক্ষ তা- আশ্রাি 

আেী, সাং-ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৬১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আক্তারুজ্জািান, সাং-ঐ

০.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৬২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া জালগর আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্তারুজ্জািান, সাং-ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৬৬৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৬৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- মিা: 

হালসি, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৬৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আবু বক্কর, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং-ঐ

১.০১০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৬৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আবু আেি, ক্ষ তা- মিা: আেি, 

সাং-ঐ

৩.২০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৬৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িক্ষকর মিাহােদ, ক্ষ তা-মৃত 

খক্ষবর আহ:, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৬৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিা: মহালসন, ক্ষ ং- আিাজ, 

সাং-ঐ

১.২০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৬৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- শক্ষিকুর 

রহিান:, সাং-ঐ

০.২০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬৭০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আেতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আ: 

হাই, সাং-ঐ

১.২০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৭১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ক্ষছক্ষিক আহেদ, ক্ষ তা- মিা: 

মহালসন, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৭২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া সতয়ব , ক্ষ তা- মৃত আ: হাক্ষকি, 

সাং-ঐ

০.১০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৭৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ওির ক্ষিয়া, ক্ষ তা- জাির 

িক্ষল্লক, সাং- বড় জাংছক্ষড় নদীর 

 োঃ কুে

১.০৬০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৭৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিা: মহালসন, ক্ষ তা- আিাউস 

উক্ষিন, সাং-ঐ

১.৫০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৭৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মুকবুে আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

নজু ক্ষিয়া, সাং-ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৭৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া সসয়দ আহেদ, ক্ষ তা- ক্ষদে 

মিাহােদ, সাং-ঐ

১.০৫০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৭৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ক্ষসক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৭৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ইউসুি আহিদ, ক্ষ তা-আেী 

আহিদ, সাং-ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৭৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আেী ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ইউসুি 

আহ:, সাং- ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৮০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নক্ষজর, ক্ষ তা- মৃত: আ: রহিান, 

সাং-ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৮১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ইউসুি, ক্ষ তা- মৃত আ: রহিান, 

সাং-ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৮২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুে হক, ক্ষ :মৃত হাজী 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৮৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আব্দু সাোি, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসরাজুে হক, সাং- ঐ

২.৫৩০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৮৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া রাজাক্ষিয়া, ক্ষ তা- গুরাক্ষিয়া, 

সাং- ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ মাটির ঘর ঐ

৫৬৮৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- ঠান্ডা 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৬৮৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া শাহাজাহান, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ঠান্ডাক্ষিয়া, সাং- ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৬৮৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া হাক্ষিদুে, ক্ষ তা- আবুে হালসি, 

সাং- ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৮৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িক্ষকর আহেদ, ক্ষ তা- 

ছােিান, সাং- ঐ

১.৯০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৮৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া হাক্ষিদ মহালসন, ক্ষ তা- আোঃ 

শক্ষি, সাং- ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৯০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া শাহ আেি, ক্ষ তা- বদর ক্ষিয়া, 

সাং- ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৯১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আক্ষির আেী, ক্ষ তা- হাকীি 

আেী, সাং- বড় জাংছক্ষড় নদীর 

 োঃ কুে

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬৯২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাস্তাক আহিদ,ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং- ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৯৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া শাহ জাহান, ক্ষ তা- নুরুে হক 

ক্ষিয়াক্ষজ, সাং- ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৯৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ঠান্ডাক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত মিাশারি 

আেী, সাং- ঐ

১.৯০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৯৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া খক্ষতজা মবগি, স্বািী- আলনায়ার 

রহিান, সাং- ঐ

১.৮০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ

৫৬৯৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ক্ষসরাজ িক্ষকর, ক্ষ তা- মহাছন 

িক্ষকর, সাং- ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৬৯৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আহিদ ছক্ষেি, ক্ষ তা- তাজর 

মুল্লক, সাং- ঐ

২.০৯০ ,, নাই নাই ৩২৪৮ ৩৯ ৬৬৭৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৬৯৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া জয়নাে, ক্ষ তা- মৃত ক্ষছক্ষিক 

আহিদ, সাং- ঐ

১.২০০ ,, নাই নাই ১৫২৮/১৭৯০ ৩৯ ২৬১৫ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৬৯৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা ঐ, সাং- ঐ ২.০০০ ,, নাই নাই ১৫২৮/১৭৯১ ৩৯ ২৬১৫ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭০০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুর কক্ষবর, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, সাং- ঐ

১.৬০০ ,, নাই নাই ১৫২৮/১৮৪০ ৩৯ ২৬১৫ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭০১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আব্দুে ছাোি, ক্ষ : মৃত আতর 

আেী, সাং- ঐ

০.৬০০ ,, নাই নাই ৭৫৬৮ ১ ৯৩১৮ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭০২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ নুর, ক্ষ তা- মৃত মিাক্তার 

আহাং, সাং- ঐ

১.২০০ ,, নাই নাই ৫৪৫ ৩৯ ১২৯৩ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭০৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িঞ্জুর আেি, ক্ষ তা- ঐ, সাং- ঐ ১.০০০ ,, নাই নাই ৫৪৫ ৩৯ ১২৯৩ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭০৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া বক্ষদয়র, ক্ষ তা- মিাোঃ মহালসন, 

সাং- ঐ

১.৩০০ ,, নাই নাই ৫৪৫ ৩৯ ১২৯৩ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭০৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ খালেকুজ্জািান, ক্ষ তা- 

মৃত সছয়দ মহালসন,সাং- ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৫৪৫ ৩৯ ১২৯৩ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭০৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আবু তালহর, ক্ষ তা- জাির 

আেি, সাং- ঐ

২.০০০ ,, নাই নাই ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ কাগঠর ঘর ঐ ক্ষপ ও আর 

মামলা চলমান

৫৭০৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষজর মহাছন, সাং- 

িাক্ষক্রকাো, নাক্ষ লতর চর

১.০০০ ,, নাই নাই ৬৯২৭ ১ ৭৩২১ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭০৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা- আব্দুে 

কক্ষরি, সাং- ঐ

৩.০০০ ,, নাই নাই ৬৯২৭ ১ ৭৩২১ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭০৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আব্দুে িান্নান  মিস্ত্রী), ক্ষ তা- 

নক্ষজর মহাছন, সাং- তুোতেী, 

কেক্ষ য়া

১.০০০ ,, নাই নাই ৬৯২৭ ১ ৭৩২১ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭১০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং- 

িাক্ষক্রকাো মুরারকাচা

১.০০০ ,, নাই নাই ৬৯২৭ ১ ৭৩২১ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭১১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া হালজরা মবগি, স্বািী- আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং- ঐ

১.৫০০ ,, নাই নাই ৬৯২৭ ১ ৭৩২১ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭১২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িক্ষনরুে আেি প্রকাশ িক্ষনয়া,  

ক্ষ তা- মিাোঃ শক্ষি, সাং- ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৬৯২৭ ১ ৭৩২১ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭১৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মগােজার মবগি, স্বািী- িক্ষনরুে 

আেি, সাং- ঐ

৩.৫০০ ,, নাই নাই ৬৯২৭ ১ ৭৩২১ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭১৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আশরি আেী, ক্ষ তা- মৃত 

কাো চাঁন, সাং- ডাক্তার কাো, 

কেক্ষ য়া

১.৯০০ কেক্ষপয়া নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭১৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ নবী, ক্ষ তা- আশরি 

আেী, সাং- ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭১৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া তালহরা মবগি, স্বািী- মিাোঃ 

নবী, সাং- ঐ

২.২০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭১৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- মৃত 

ইসোি, সাং- ঐ

২.১০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭১৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িাহাবুল্লা, ক্ষ তা- মৃত কাো 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭১৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া শাহ জাহান, ক্ষ তা- ঐ, সাং- ঐ ০.১৫০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ মাটির ঘর ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭২০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নাক্ষজর মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

আক্বর আেী, সাং- দক্ষিণ 

মিৌেিী কাো, মেশ াড়া নদীর 

 ক্ষিকুে, কেক্ষ য়া

০.৭০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭২১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ শাহ জাহান, ক্ষ তা- ঠান্ডা 

ক্ষিয়া, সাং- ঐ

০.৫০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭২২ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ওবাইদুে হক, ক্ষ তা- সুেতান 

আহিদ, সাং- চাকিারকুে, 

রামু, কক্সবাজার

০.৯০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭২৩ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া িক্ষিজ আেি, ক্ষ তা- িক্ষকর 

আহিদ, সাং- কিো  াড়া, 

মিৌেিী কাো

১.৩০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭২৪ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

দানু ক্ষিয়া, সাং- দক্ষিণ মিৌেিী 

কাো, ক্ষিয়াজীর  াড়া

১.৫০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭২৫ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ সাক্ষচ, সাং- ঐ

১.৪০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭২৬ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া ছাোিত উল্লাহ, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, সাং- পূব ব হাক্ষজর  াড়া, 

মিৌেিীর কাো

১.৪০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭২৭ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া োলু ক্ষবক্ষব, স্বািী- নুরুে 

ইসোি, সাং- ঐ

১.৫০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭২৮ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাোঃ আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত কালু 

ক্ষিয়া, সাং- দক্ষিণ মিৌেিীর 

মেশ াড়া, নদীর  ক্ষিকুে

১.৯০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭২৯ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া আবদুে হক, ক্ষ তা- শক্ষিউ 

আেি, সাং- ঐ

০.২৫০ ,, নাই নাই ৬৯২৭ ১ ৭৩২১ ২ ঐ ঐ

৫৭৩০ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া নুর মিাহাং, ক্ষ তা- শক্ষিউে 

আেি, সাং- ঐ

০.২০০ ,, নাই নাই ৬৯২৭ ১ ৭৩২১ ২ ঘরবািী ঐ

৫৭৩১ কক্সবাজার রামু বাঘখালী কচেক্ষপয়া মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং- ঐ

১.০০০ ,, নাই নাই ৭৭৭৫ ১ ৯৫০৯ ২ ঐ ঐ ক্ষপওআর 

মামলা চলমান

৫৭৩২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ মিরলদৌস, ক্ষ তা- মৃত 

শালকর মিাহােদ,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৩৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু ক্ষসক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত 

শালকর মিাহােদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৩৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু ক্ষসক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত 

শালকর মিাহােদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৩৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ আেিগীর, ক্ষ তা- আবুর 

তালহর, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৩৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

রিজান, ক্ষ তা- বক্ষদ আেি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৩৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাজী ইিাইে, ক্ষ তা- মৃত 

সালেহ আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০ ³প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৩৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাজী ইিাইে, ক্ষ তা- মৃত 

সালেহ আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৩৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জক্ষসি, ক্ষ তা- হাজী ইসিাইে

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত কালু

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা

দদঘয্ ৬০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাহােদ, ক্ষ তা- মিাশাররি 

আেী

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাহােদ, ক্ষ তা- মিাশাররি 

আেী

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড জদাকান 

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাস্তাক, শাহাব উক্ষিন, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার।

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আক্ষজি, ক্ষ তা- মৃত নূর 

মিাহােদ, 

সাং-দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সকবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ১৫ ³প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে হুদা, ক্ষ তা- মৃত নূর 

মিাহােদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০ ³প্রস্থ ১৬³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- নূর 

মিাহােদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত নূর 

মিাহােদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে সাোি, ক্ষ তা- ছালেহ 

আহিদ, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ছক্ষকর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত নূর 

আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শাক্ষকে, ক্ষ তা- জাোে আহিদ, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০ ³প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নূরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

অুাব্দুে হাক্ষকি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০ ³প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু তালহর, ক্ষ তা- ওো ক্ষিয়া, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নূরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

হাক্ষকি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে ছাোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে হাক্ষকি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মুক্ষজব, ক্ষ তা- আবু তালহর

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু কাোিা, ক্ষ তা- আকরাি 

উক্ষিন,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- উো ক্ষিয়া,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৫০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আে মিাহােদ, ক্ষ তা- িিতাজ 

অুাহিদ, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা- আবু বক্কর

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িাষ্টার আবু তালহর, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৪০ ³প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাস্তাক, ক্ষ তা- সক্ষি উল্লাহ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সাজ্জাদ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আবু শািা

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সুরুত আেি, ক্ষ তা- হাজী 

জাির

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িাহবুব আেি, ক্ষ তা- মৃত কালু 

ক্ষিয়া

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে
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খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ম ঠান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত ওো 

ক্ষিয়া,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িাওোনা ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুর শুক্কুর, ক্ষ তা- মগারা ক্ষিয়া

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুর শুক্কুর, ক্ষ তা- মগারা ক্ষিয়া

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং 

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মরলহনা আকতার, স্বািী- নূরুে 

ইসোি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষরনা আকতার, স্বািী- আব্দু 

রক্ষহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শক্ষিকা মবগি, স্বািী- এনতাজ 

মিৌং

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

খালেদা, স্বািী- বদরুে ইসোি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জাকক্ষরয়া, ক্ষ তা- আব্দুে আক্ষিন

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে রক্ষিজ, ক্ষ তা- আব্দুে 

িক্ষজদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবুে কাোি, ক্ষ তা- আব্দুর 

ক্ষিক্ষস্ত্র

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসডঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুর জব্বার, ক্ষ তা- আব্দুর 

ক্ষিক্ষস্ত্র

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কািাে, ক্ষ তা- হাজী বক্ষদরুে 

ইসোিা, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকাঘর

দদঘয্ ৫০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আেি তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দুে 

ক্ষিস্ত্রী

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবুে হালশি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আহিদ মহালসন

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসডঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শািসুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষদোরা মবগি, স্বািী- মৃত 

সািসুর আেি, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িনসুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে জব্বার

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সািসুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে জব্বার

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত খুল্লযা 

ক্ষিয়া

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িিতাজ আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষশর আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আসিা আকতার, ক্ষ তা- 

িিতাজ অুাহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাক্ষসি, ক্ষ তা- আব্দুর িক্ষজদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সুেতান িাষ্টার, ক্ষ তা- আব্দুর 

িক্ষজদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে হুদা, ক্ষ তা- আব্দুর িক্ষজদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

বাবুে, ক্ষ তা- সুেতান আহিদ, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং দুই তলা

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

বাবুে, ক্ষ তা- সুেতান আহিদ, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড বাগির ঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কুেসুিা আক্তার, স্বািী- 

মিাহােদ মহালসন

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ছালবর আহিাদা, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- োে ক্ষিয়া

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িনক্ষজরা মবগি, স্বািী- মৃত 

শাহাব উক্ষিন

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

রিজান আেী, ক্ষ তা- মিাস্তাক 

আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

’দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৭৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

রক্ষহিা মবগি, স্বািী- সালেহ 

আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মরাকসানা আকতার, স্বািী- 

সছয়দ আেি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক 

ক্ষিক্ষস্ত্র

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুর মিাহাদ, ক্ষ তা- সছয়দ 

কক্ষরি ক্ষিস্ত্রী

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাহােদ কালু, ক্ষ তা- সছয়দ 

কক্ষরি ক্ষিস্ত্রী

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সািসুে অুােি, ক্ষ তা- জবর 

মুল্লুক, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকাঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মববী আকতার, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর অুাহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- িকবুর 

আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হক্ষববুল্লাহ, ক্ষ তা- সছয়দ নুর, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আিরান, ক্ষ তা- সছয়দ নুর, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কালু, ক্ষ তা- সছয়দ কক্ষরি ক্ষিস্ত্রী

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মবোে, ক্ষ তা- আব্দুর রক্ষহি, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শুক্কুর, ক্ষ তা- আব্দুর রক্ষহি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- আব্দুর 

কালদর, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- শাহবুিীন, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইসিাইে, ক্ষ তা- সালেহ 

আহিদ,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবুে কাোি, ক্ষ তা- খুক্ষল্লয়ন 

ক্ষিয়া, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িারুক, ক্ষ তা- বক্ষশর আহিদ, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাসান, ক্ষ তা- সুেতান আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৫০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষিজান, ক্ষ তা- শহীদুর ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হুিায়ুন কক্ষবর, ক্ষ তা- িাষ্টার 

মগাোি রক্ষশদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

কালু,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজারর

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৫০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু নাঈি, ক্ষ তা- জাির 

আহিদ, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

একরাি, ক্ষ তা- হালিজ 

আহিদ, সাং- িধ্যি 

মিলহরলঘানা

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িালতিা, স্বািী- িকুে আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০ ³প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- শাহবুিীন, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

রুহুে আক্ষিন, ক্ষ তা- শাহবুিীন, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িনজুর আেি, ক্ষ তা- আক্ষির 

সুেতান, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০³প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮২৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

গুরু পুতু, ক্ষ তা- িজে কক্ষরি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ১০০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮২৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

 ারিীন আকতার, ক্ষ তা- 

সছয়দুে হক

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮২৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হালিজ সুেতান, ক্ষ তা- সছয়দ 

কক্ষরি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৩০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

রিজান, ক্ষ তা- মিাস্তাক আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৩১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- আব্দুর 

কালদর

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

’দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৩২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- আব্দুর 

কালদর

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা জদাকান

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৩৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা- আব্দুে 

কালদর

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৩৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কক্ষরি উল্লা, ক্ষ তা- অুাব্দুর 

ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৩৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- আেি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৩৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িনজুর, ক্ষ তা- আেি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৩৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

এিতাজ, ক্ষ তা- আেি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৩৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জসীি, ক্ষ তা- আবুে কালয়া, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৩৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- নাক্ষসর 

আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- িজ্জে 

ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিৌেিী ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- মৃত 

হালশি আেী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সািসুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

হালশি আেী,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুর অুাহিদ, ক্ষ তা- মগারা 

ক্ষিয়া, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে হক, ক্ষ তা- মগারা ক্ষিয়া, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ১৫ ³প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিৌওোনা বক্ষশর, ক্ষ তা- ঈিান 

আেী,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আক্ষরি, ক্ষ তা- মিৌওোনা বক্ষশর,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং 

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিৌওোনা শক্ষিউে হক, ক্ষ তা- 

মিৌেিী নুরুে কক্ষবর

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং দুই তলা

দদঘয্ ১০০³ প্রস্থ ৫০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- মিৌেিী 

নুরুে কক্ষবর,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৫০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাজািির আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং দুু্ইতলা

দদঘয্ ১০০³ প্রস্থ ৫০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিৌেিী কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কালু, ক্ষ তা- সুেতান আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কালু, ক্ষ তা- সুেতান আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আেি, ক্ষ তা- আিতাব 

কািাে, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকাঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আেি, ক্ষ তা- সুেতান 

আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু তালহর, ক্ষ তা- নুরুে 

আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকাঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিৌওোনা আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

ক্ষসক্ষিক ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শাহ আেি, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষজল্লুর রহিান, ক্ষ তা- সসয়দ 

আেি ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকাঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষজল্লুর রহিান, ক্ষ তা- সসয়দ 

আেি ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শালবকুর নাহার, স্বািী- মৃত 

মিাহােদ ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

আেি, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাক ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জয়কক্ষে, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

আেি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হালিজ কািাে, ক্ষ তা- মৃত 

নুরে আেি, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ৫০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সসয়দ নুর, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

আেি,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু ছালদক, ক্ষ তা- জাির 

আেি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কািরু, স্বািী- মৃত এনতাজ, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নবী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাক্তার আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিরলদৌস, ক্ষ তা- সসয়দ আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু তালহর, ক্ষ তা- ছালবর 

আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মগাোি রক্ষশদ, ক্ষ তা- মিাহােদ 

জালহর ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবছার কািাে, ক্ষ তা- আেি 

ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকাঘর

দদঘয্৪১০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শাহ আেি, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক 

অুাহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ছরওয়ার কািাে, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মুক্ষিন সছয়দ, ক্ষ তা- মগাোি 

মহালসন

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং দুু্ইতলা

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু তালহর, ক্ষ তা- মিাোঃ কালু

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির সুেতান

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

সাোি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

সাোি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িাইছাে, ক্ষ তা- ওবাইদুে হক,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নরুে হক নুরু, ক্ষ তা- বক্ষশর 

অুাহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং দুইতলা

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আেি, ক্ষ তা- হায়দার 

আেী,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আেি, ক্ষ তা- হায়দার 

আেী,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে ছাোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে হাক্ষকি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

গফুর

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- আব্দুে 

গফুর,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরের

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শক্ষহদুে হক, ক্ষ তা- মিৌেিী 

আব্দুে েক্ষতি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শক্ষি আহিদ, ক্ষ তা- মৃত জব্বর 

মুল্লুক

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শক্ষি আহিদ, ক্ষ তা- মৃত জব্বর 

মুল্লুক

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০ প্রস্থ ২০

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত জব্বার 

মুল্লুক

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শক্ষি আহিদ, ক্ষ তা- মৃত জব্বর 

মুল্লুক

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মরিাছ, ক্ষ তা- মিৌোনা আব্দুে 

ছাোি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মরিাছ, ক্ষ তা- মিৌোনা আব্দুে 

ছাোি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষ্ঙং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ছক্ষেি, ক্ষ তা- আবুে কালশি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

এনামুে হক, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

কালু

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জািাে, ক্ষ তা- খক্ষেলুর রহিান

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জািাে, ক্ষ তা- খক্ষেলুর রহিান

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জািাে, ক্ষ তা- খক্ষেলুর রহিান

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৮৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সানামুতুল্লাহ হক, ক্ষ তা- মৃত 

মিৌেিী হাক্ষবব

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মসালহে, ক্ষ তা- মিাোঃ অুােি 

িাষ্টার

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাহনা খাতুন, ক্ষ তা- মিাোঃ কালু

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাহনা খাতুন, ক্ষ তা- মিাোঃ কালু

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাহানা খাতুন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে অেি, ক্ষ তা- মৃত সছয়দ 

নুর প্রকাশ- নাগু

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষরদা মবগি, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি সওদাগর

’সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষরদা মবগি, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি সওদাগর

’সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইমু, ক্ষ তা- িাষ্টার মুক্ষজব

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষরনা আকতার, স্বািী- িাষ্টার 

সাোি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষকর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষশদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জান্নাতুে মিরলদৌস, স্বািী- 

স্ব ক্ষন ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা- িাহাদু 

িাক্ষে

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে শুক্কর, ক্ষ তা- িাহাদু 

িাক্ষে

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবুে কালশি, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকা ঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাজালেে, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকাঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নরু মহালসন, ক্ষ তা- িজে কক্ষরি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবুে মহালসন, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জক্ষসি, ক্ষ তা- মৃত অব্দুে 

মছাবহান

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ বাগির জবিার মুরেীর 

খামার

দদঘয্ ৮০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক 

ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হারুন অর রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক ক্ষিস্ত্রী

’সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং 

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িলনা ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

কালদর

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িলনা ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

কালদর

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িলনা ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

কালদর

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িলনা ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

কালদর

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মববী আকতার, স্বািী- ক্ষিজানুর 

রহিান,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত িজে 

কক্ষরি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯২৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নাহারু মবগি, স্বািী- জালবর 

আহিদ, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯২৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সুেতান িাষ্টার, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষজদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯২৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সুেতান িাষ্টার, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষজদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৩০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সুেতান িাষ্টার, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষজদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৩১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সুেতান িাষ্টার, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষজদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৩২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শালহদ, ক্ষ তা- সুরুত আেি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৩৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

োলু, ক্ষ তা- মৃত আবুে 

মছাবাহান

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৩৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

কালু

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৩৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

রুলবে, ক্ষ তা- মৃত নুরুে হক, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৩৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জািাে, ক্ষ তা- আব্দুে শুক্কুর

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৩৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সছয়দুর হক, ক্ষ তা- মিৌেিী 

নুরুে ইসোি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৫০³ প্রস্থ ৪³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৩৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সসয়দুর হক, ক্ষ তা- মিৌেিী 

নুরুে ইসোি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৩৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

চাদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- পুতু,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

চান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- পুতু,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শাহাদত, ক্ষ তা- মেদু ক্ষিয়

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- নাগু ক্ষিয়া,

’সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনসড ঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- নাগু ক্ষিয়া,

’সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িাষ্টার নুরুে হক, ক্ষ তা- বাহাদুর

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

তহুরা মবগি, স্বািী- ক্ষরয়াদ,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিৌেিী জক্ষকর িেয়, ক্ষ তা- 

মৃত শালকর মিাহােদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত শালকর 

মিাহােদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাক্ষসনা, স্বািী- আবুে কাোি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শািসুর নাহার, স্বািী- নুরুে হুদা

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শািসুর নাহার, স্বািী- নুরুে হুদা

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মগাোি 

মছাবহান,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনসড ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

তফুরা মবগি, স্বািী- বক্ষদ 

অুােি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শাহ আেি, ক্ষ তা- পুতু

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইব্রাহীি, ক্ষ তা- মিাোঃ শক্ষি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িাষ্টার হারুন, ক্ষ তা- সছয়দ নুর

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মিৌেিী ওসিান

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাক্ষিদা আকতার, স্বািী- 

িাছুদুর রহিান

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ তা- হাজী আবুে 

মহালসন

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাছােৎ হাক্ষিদা, স্বািী- আবুে 

কালশি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিারলশদা মবগি, স্বািী- শাহাব 

উক্ষিন

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাজী জাির আেি, ক্ষ তা- 

আিতাব কািাে

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাজী জাির আেি, ক্ষ তা- 

আিতাব কািাে

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাজী জাির আেি, ক্ষ তা- 

আিতাব কািাে

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাহােদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর ছাোি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০ ³প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িাহােদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর ছাোি

’সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাহােদ অুােি, ক্ষ তা- 

আব্দুর ছাোি

’সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাকি আেী, ক্ষ তা- মৃত আব্দুর 

গফুর

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘ

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইব্রাহীি, ক্ষ তা- ইউনুচ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

োলু, ক্ষিয়া- ক্ষ তা- রিজান 

ক্ষসকদার

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জক্ষসি উক্ষিন বাবুে, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুরর শুক্কুর, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুর শুক্কুর, ক্ষ তা- মগারা ক্ষিয়া

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুর শুক্কুর, ক্ষ তা- মগারা ক্ষিয়া

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ বাগির জবিার মুরেীর 

ফাম ্

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- হাসান, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

রিজকা, ক্ষ তা- আবু স্যািা,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

রিজকা, ক্ষ তা- আবু স্যািা,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

রিজকা, ক্ষ তা- আবু স্যািা,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

রিজকা, ক্ষ তা- আবু স্যািা,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরের

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে ছাত্তার, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৫০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িনসুর আেি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মহালসন

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২৩³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িনসুর আেি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মহালসন

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িনসুর আেি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

মহালসন

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আরিা, স্বািী- কািাে,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ছক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত ওো ক্ষিয়া,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষিনু আরা, স্বািী- বাদশা ক্ষিয়া,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

রিজান, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

ইসোি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সািসুর আেি, ক্ষ তা- জবর 

মূল্লুক

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সািসুর অুােি, ক্ষ তা- জবর 

মুল্লুক

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সািসুর অুােি, ক্ষ তা- জবর 

মুল্লুক

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সািসুর অুােি, ক্ষ তা- জবর 

মুল্লুক

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সািসুর অুােি, ক্ষ তা- জবর 

মুল্লুক

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাক্তার, ক্ষ তা- আক্ষির হািজা

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুর আক্ষজজ, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জক্ষির সওদাগর, ক্ষ তা- দীন 

মিাহােদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে মহালসন, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত চান ক্ষিয়া

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৫৯৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

উসিান, ক্ষ তা- বজে আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু কাোি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুর 

জক্ষসি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জান্নাতুে, ক্ষ তা- মৃত হালশি, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আেী অুাহিদ, ক্ষ তা- 

মিারকান আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে ছাোি, ক্ষ তা- মৃত নুরু 

উিীন

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবুে বশর, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

ঈসা আেি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকা ঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ওির িারুক, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাক্ষিদুর হক, ক্ষ তা- বক্ষদ আে 

সওদাগর

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাজািির আহিদ, ক্ষ তা- 

নুরুে আেি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাজািির আহিদ, ক্ষ তা- 

নুরুে আেি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাজািির আহিদ, ক্ষ তা- 

নুরুে আেি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সাজু মবগি, স্বািী- নুরুে কক্ষবর,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

 ান্না, ক্ষ তা- িলজা িেয়,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

 ান্না, ক্ষ তা- িলজা িেয়,

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শাহাজাহান, ক্ষ তা- িলজা িেয়

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ১০০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান
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খক্ষতয়ান
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শািীি, ক্ষ তা- িলজা িেয়

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শািীি, ক্ষ তা- িলজা িেয়

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আিান উল্লাহ িাষ্টার, ক্ষ তা- 

ছালবর

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকা ঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মসক্ষে মরজা, ক্ষ তা- সছয়দ উল্লাহ 

িেয়

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইয়াক্ষছন, ক্ষ তা- বক্ষদ অুােি

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ৫০³প্রস্থ ৫০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত িাহাবত 

িেয়

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং 

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষিজান, ক্ষ তা- ক্ষিলরাজ, 

সাং- দক্ষিণ মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড ঘর

দদঘয্ ৫০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬০২৩ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

বদরুদুজ্জা

সাং- মিলহরলঘানা, ঈগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০২৪ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

বদরুদুজ্জা

সাং- মিলহরলঘানা, ঈগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০২৫ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

বদরুদুজ্জা

সাং- মিলহরলঘানা, ঈগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০২৬ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আিানুল্লাহ, ক্ষ তা- ছালবর িাষ্টার

সাং- মিলহরলঘানা, ঈগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৬০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০২৭ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আিানুল্লাহ, ক্ষ তা- ছালবর িাষ্টার

সাং- মিলহরলঘানা, ঈগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড পাকাঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০২৮ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আিানুল্লাহ, ক্ষ তা- ছালবর িাষ্টার

সাং- মিলহরলঘানা, ঈগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড পাকঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০২৯ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আিানুল্লাহ, ক্ষ তা- ছালবর িাষ্টার

সাং- মিলহরলঘানা, ঈগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৩০ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- 

বক্ষদউে আেি

সাং- মিলহরলঘানা, ঈগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৩১ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত সছয়দ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৩২ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মেদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- হাসান

সাং- মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৩৩ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষিজান, ক্ষ তা- কালু, 

সাং- মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৩৪ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত আনু 

ক্ষিয়া

সাং- মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৩৫ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত আনু 

ক্ষিয়া

সাং- মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিনগসড মাটিরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৩৬ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- ইছিাইে 

সওোঃ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৩৭ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সাোিত উল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দূে 

গক্ষণ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনরঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৩৮ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ছাোিত উল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দুে 

গক্ষণ

’সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনরঘর

দদঘয্ ২০ প্রস্থ ১৫

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৩৯ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আরক্ষজনা আকতার, স্বািী- 

আক্ষির মহালসন মিৌং

সাং- মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৪০ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আক্ষিনা খাতুন, ক্ষ তা- মৃত কালু

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২০ প্রস্থ ১৫

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৪১ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জক্ষসি উক্ষিন বাবুে, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৪২ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জক্ষসি উক্ষিন বাবুে, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ মাটিরঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৪৩ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৪৪ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ পক্ষলক্ষিন মুরক্ষের ফাম

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৪৫ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু সতয়ব, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৪৬ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিৌং আিানুল্লাহ, ক্ষ তা- হাজী 

জাির আেি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৪৭ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মগাোিবারী, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজালহর ক্ষিয়া,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৪৮ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কাোি সওোঃ, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৪৯ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিরী, ক্ষ তা- মৃত নুরুে হক

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৫০ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আয়াত উল্লাহ, ক্ষ তা- নুরুে 

ছক্ষব, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৫১ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মগােজার মবগি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু জব্বার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ৬০ ³প্রস্থ ৫০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৫২ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু বক্কর, ক্ষ তা- মিৌং- আবু 

ক্ষছক্ষিক

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ মাটিরঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৫৩ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- রক্ষিক

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৫৪ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মগাে মিলহর, স্বািী- আবু সছয়দ 

ক্ষিস্ত্রী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৫৫ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নাক্ষছিা আকতার, স্বািী- আেী 

মহালসন,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটিরঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৫৬ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নাক্ষছিা আকতার, স্বািী- আেী 

মহালসন,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটিরঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৫৭ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নাক্ষছিা আকতার, স্বািী- আেী 

মহালসন,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৫৮ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নাক্ষছিা আকতার, স্বািী- আেী 

মহালসন,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ পক্ষলক্ষিন মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৫৯ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত কালু

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ পক্ষলক্ষিন মাটিরঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৬০ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িলনায়ারা মবগি, স্বািী- মিাোঃ 

নুর

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটিরঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৬১ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কািরুন নাহার, স্বািী- 

মিাহােদ রক্ষিক

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটিরঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৬২ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মসক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত িাষ্টার 

ছালবর আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৬৩ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ওবাইদুে হক, ক্ষ তা- মগাোি 

সুেতান

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৬৪ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ওবাইদুে হক, ক্ষ তা- মগাোি 

সুেতান

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকা ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৬৫ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ওবাইদুে হক, ক্ষ তা- মগাোি 

সুেতান

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৬৬ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কক্ষহনুর, স্বািী- মসানা ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৬৭ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

ইসোি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৬৮ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আেী আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে িক্ষজদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৬৯ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সালেিা, স্বািী- বক্ষদ অুােি,

সাং- উত্তর মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৭০ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সালেিা, স্বািী- বক্ষদ অুােি,

সাং- উত্তর মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৭১ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ সছয়দ, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা,

সাং- উত্তর মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৭২ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিৌং জুনাইদ, ক্ষ তা- জাোে 

আহিদ,

সাং- উত্তর মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৪০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৭৩ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মিাহােদ 

কালু, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘ

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৭৪ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

হাক্ষকি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৭৫ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষসরু আক্তার, স্বািী- হাক্ষকি 

আেী, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৭৬ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত কালু

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৭৭ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

জব্বার

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর পাকঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৭৮ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

জব্বার

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৭৯ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু তালহর, ক্ষ তা-মৃত আব্দুে 

জব্বার

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৮০ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

খালেদা আক্তার, স্বািী- আব্দুে 

কালশি,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৮১ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

খালেদা আক্তার, স্বািী- আব্দুে 

কালশি,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৬০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৮২ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

রালসে, ক্ষ তা- নুরুে আক্ষিন,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৮৩ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

 মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- মৃত আনু 

ক্ষিয়া

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৮৪ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু বক্কর, ক্ষ তা- জাোে 

আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৮৫ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শুক্কুর, ক্ষ তা- আব্দু ছাোি,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।



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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৮৬ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শুক্কুর, ক্ষ তা- আব্দু ছাোি,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৮৭ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শুক্কুর, ক্ষ তা- আব্দু ছাোি,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২৪০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৮৮ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

সছয়দুে হক, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির 

মহালসন

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৮৯ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইউনুছ, ক্ষ তা- মৃত আনু ক্ষিয়া

’সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৯০ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

কাউছার, ক্ষ তা- রিজান, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৯১ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিারলশদ, ক্ষ তা- আবু তালহর

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৯২ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে হুদা, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৯৩ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আলশিা আকতার, স্বািী- 

আক্ষজজুে 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩৫³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৯৪ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জান্নাতুে, স্বািী- ছির আেি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৯৫ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জান্নাতুে, স্বািী- ছির আেি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৯৬ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু তালহর, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ৩০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৯৭ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইসিাইে, ক্ষ তা- মৃত িিতাজ 

সওোঃ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৯৮ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইছোি, ক্ষ তা- মৃত িিতাজ 

সওোঃ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬০৯৯ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইছোি, ক্ষ তা- মৃত িিতাজ 

সওোঃ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১০০ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইছোি, ক্ষ তা- মৃত িিতাজ 

সওোঃ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১০১ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িাইমুনা, স্বািী- বক্ষদউে আেি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ৪০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১০২ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ নুর, ক্ষ তা- জাির হাজী

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১০৩ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইিীচ আেী, ক্ষ তা- জািাে

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১০৪ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাস্তাক্ষিজ, ক্ষ তা- মৃত িতেব 

বক্ষে, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষমপাকা ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১০৫ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মগাোি 

মছাবহান,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১০৬ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে হুদা, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহিদ

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১০৭ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- জব্বর কক্ষরি, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১০৮ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষিজান, ক্ষ তা- শুক্কুর, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১০৯ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জাির ড্রাইিার, ক্ষ তা- মৃত 

আব্বাস,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১১০ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জাির ড্রাইিার, ক্ষ তা- মৃত 

আব্বাস,

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১১১ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িনজুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ নুর, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৩০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১১২ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- কালু, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১১৩ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- মৃত কাে, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১১৪ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

নুরুজ জািান, ক্ষ তা- সছয়দ নুর, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১১৫ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

তালকর, ক্ষ তা- সছয়দ নুর, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১১৬ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মসালহে, ক্ষ তা- মিাহােদ আেি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর জসক্ষম পাকা

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১১৭ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মসালহে, ক্ষ তা- মিাহােদ আেি

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১১৮ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিৌেিী ক্ষিজান, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজজুর

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১১৯ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দুর রক্ষহি, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১২০ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষজয়াউর রহিান, ক্ষ তা- মিাোঃ 

জয়নাে, 

সাং- িধ্যি মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ ক্ষবক্ষডং

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১২১ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

িাষ্টার শক্ষহদুে, ক্ষ তা- মৃত 

এনামুে হক,

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ৩০³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১২২ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

োয়ো মবগি, স্বািী- আো 

উিীন

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১২৩ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- শক্ষি 

আেি

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১২৪ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

সািশুে

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর জবিা টিগনর োক্ষন

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১২৫ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

সািশুে

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর জবিা টিগনর োক্ষন

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১২৬ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আবু সছয়দ, ক্ষ তা- ছালবর 

আহিদ

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১২৭ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শুশু আকতার, ক্ষ তা- শক্ষি 

আেি

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ১০³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১২৮ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

শালকরা মবগি, স্বািী- আবুে 

কাোি

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১২৯ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইসিইে, ক্ষ তা- মৃত হাছান 

আেী

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১৩০ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইসিাইে, ক্ষ তা- মৃত হাসান 

আেী, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১৩১ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ইসিাইে, ক্ষ তা- মৃত হাসান 

আেী, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.২১০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১৩২ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা- িীর 

আহিদ

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৩৩ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

মিাজালেে, ক্ষ তা- নবী 

মহালসন, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১৩৪ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- িীর অুাহিদ

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটি ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১৩৫ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- িীর অুাহিদ

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর

দদঘয্ ১৫³ প্রস্থ ১০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১৩৬ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

হাক্ষিদা মবগি, স্বািী- জয়নাে

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১৩৭ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

ছবুরা অুাকতার, স্বািী- নাক্ষছর, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটি ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১৩৮ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

জক্ষির সওদাগর, ক্ষ তা- ক্ষদে 

মিাহােদ

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ জসক্ষম পাকা ঘর

দদঘয্ ২৫³ প্রস্থ ২০³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১৩৯ কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা

ক্ষবট

আরািাত, ক্ষ তা- মনজািত 

আেী,

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ০২ টিগনর মাটির ঘর

দদঘয্ ২০³ প্রস্থ ১৫³

উগেদ মামলা 

রুজু করার প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট োয়ো, স্বািী-আোউক্ষিন সাং- 

পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট োয়ো, স্বািী-আোউক্ষিন সাং- 

পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইক্ষিস, ক্ষ তা- জািাে সাং- পূব ব 

মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      ক্ষবড্ং          দদঘয্ 

৩০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জািাে মহালসন, ক্ষ তা- ছািছু 

আেি সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ৪০  ́প্রস্থ ৩০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জািাে মহালসন, ক্ষ তা- ছািছু 

আেি সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাক         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট দুলু আক্তার, স্বািী- মিা: শক্ষি 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাক্ষবকুন নাহার, স্বািী- আবুে 

কাোি সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- িীর 

আহিদ, সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইসিাইে, ক্ষ তা-মৃত কালশি 

আেী, সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইসিাইে, ক্ষ তা- মৃত কালশি 

আেী, সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে ইসোি োন্টু, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, সাং- পূব ব 

মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে হুদা, ক্ষ তা- মৃত কািাে 

মহালসন, সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- নুরুে আক্ষজি, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

আেি, সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ১০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: ক্ষিজান, ক্ষ তা- নুরুে 

কক্ষবর, সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শাক্ষহন, ক্ষ তা- ক্ষসরাজ, সাং- পূব ব 

মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরদুয়ান, ক্ষ তা- আবু সছয়দ, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শাক্ষিি, ক্ষ তা- িিতাজ 

আহিদ, সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরাক্ষজনা আক্তার, স্বািী- 

আলনায়ার, সাং- পূব ব 

মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মসালয়ে, ক্ষ তা- দুদু ক্ষিয়া, সাং- 

পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- কালশি আেী, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২৫  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদুে, ক্ষ তা- জক্ষেে, সাং- 

পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কুেছুিা আক্তার, স্বািী- সছয়দ 

আেি, সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট খুরক্ষশদা আক্তার, স্বািী 

মিাহােদ মহালসন, সাং- পূব ব 

মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      মাটির ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িারুক, ক্ষ তা- আবুে বাশার, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট  ারক্ষিন আক্তার, স্বািী- 

আিছার, সাং- পূব ব 

মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরদুয়ান, ক্ষ তা- আিছার ক্ষিস্ত্রী, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মসক্ষেনা আক্তার, স্বািী- 

িক্ষিজুর রহিান, সাং- পূব ব 

মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ২৫  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষজর আেী, সাং- পূব ব 

মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষরয়ি, স্বািী- বক্ষশর আহিদ, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষরয়ি, স্বািী- বক্ষশর আহিদ, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রাক্ষশদা আক্তার, স্বািী- আক্ষির 

মহালসন, সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রুক্ষব আক্তার, স্বািী- মবোে 

মহালসন, সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- মৃত সাব ক্ষিয়া, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা 

জদাকান     দদঘয্ ৪০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- মৃত সাব ক্ষিয়া, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- মৃত সাব ক্ষিয়া, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২   পক্ষলক্ষিগনর ঘর মুক্ষের 

ঘামার দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ 

১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাহােদ হারুন, ক্ষ তা- সছয়দ 

আকবর, সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২৫  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা- জাোে 

আক্ষিন, সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: কািাে, ক্ষ তা- মৃত বক্ষশর, 

সাং- পূব ব মিলহরলঘানা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২     জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রালশদ, ক্ষ তা- হাজী জাির 

আেি, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

আক্ষজি, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরদুয়ান, ক্ষ তা- হাক্ষিদ মহালসন, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জয়নাে আলবক্ষদন, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: শক্ষি, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জয়নাে আলবক্ষদন, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: শক্ষি, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িনজুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে শুক্কুর, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজান, ক্ষ তা- মৃক্ষিনুে হক, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৪০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজান, ক্ষ তা- মৃক্ষিনুে হক, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজান, ক্ষ তা- মৃক্ষিনুে হক, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজান, ক্ষ তা- মৃক্ষিনুে হক, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষসনা আক্তার, স্বািী- আিান 

উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষসনা আক্তার, স্বািী- আিান 

উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষসনা আক্তার, স্বািী- আিান 

উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষসনা আক্তার, স্বািী- আিান 

উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      টিগনর ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      টিগনর ঘর         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আলনায়ার, ক্ষ তা- মৃত জয়নাে, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২৫  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষেিা খাতুন, স্বািী- নাছর 

উিীন, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২৫  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬১৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষেিা খাতুন, স্বািী- নাছর 

উিীন, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ৩০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শালহদা, স্বািী- শক্ষিকুে 

ইসোি, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- আবু 

শািা, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রাক্ষকব, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

রক্ষশদ, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রূকন উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

হালিজ শক্ষিউে আেি সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রূকন উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

হালিজ শক্ষিউে আেি সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রূকন উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

হালিজ শক্ষিউে আেি সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িারূক খান, ক্ষ তা- ক্ষগয়াস 

উিীন, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িারূক খান, ক্ষ তা- ক্ষগয়াস 

উিীন, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরোিা, ক্ষ তা-  মৃত মসানা 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাস্তিা খাতুন, স্বািী- মৃত 

মিাতালেব, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হক, ক্ষ তা- আব্দুর রক্ষশদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হক, ক্ষ তা- আব্দুর রক্ষশদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      টিগনর ঘর         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হক, ক্ষ তা- আব্দুর রক্ষশদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট তালরক, ক্ষ তা- আব্দুর রহিান, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      টিগনর ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ আেি, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরালকয়া, স্বািী- িারূক, সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট এিরান, ক্ষ তা- মৃত বক্ষশর, সাং-

  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মুস্তাক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাক্তার আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আহিদ কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত আনু 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আহিদ কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত আনু 

ক্ষিয়া, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      টিগনর ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

শক্ষি, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      টিগনর ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মহোে, ক্ষ ত- মৃত ইক্ষেয়াছ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জািাে, ক্ষ তা- মৃত নূরুে হুদা, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ওবাইদুে, ক্ষ ত- হাক্ষববুর 

রহিান, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িাহমুদুে হক, ক্ষ ত- মৃত 

মিা:মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বাহাদুর, ক্ষ তা- কালু, সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বাহাদুর, ক্ষ তা- কালু, সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২২৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বাহাদুর, ক্ষ তা- কালু, সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২২৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বাহাদুর, ক্ষ তা- কালু, সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২২৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট উসিান, ক্ষ তা- সুেতান 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৩০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- মসক্ষেি, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৩১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষিো, স্বািী- আব্দুে মিানাি, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৩২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- মিৌ কািাে, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৩৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাক্তার কািাে, ক্ষ তা- মৃত 

কালু, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৩৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আবছার সওদাগর, ক্ষ তা- 

নূরুে হক, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা 

জদাকান         দদঘয্ 

১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৩৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আবছার সওদাগর, ক্ষ তা- 

নূরুে হক, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৩৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাহােদ কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৩৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ আেি, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৩৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ আেি, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৩৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ আেি, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ আেি, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মেদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সছয়দ আেি, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরদুয়ান, ক্ষ তা- নূরুে হুদা, সাং-

  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরদুয়ান, ক্ষ তা- নূরুে হুদা, সাং-

  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- মৃত কালু, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ১৫  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- মৃত কালু, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- মৃত কালু, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- মৃত কালু, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- নূরুে 

আক্ষিন, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শাক্ষহন, ক্ষ তা- শাহ আেি 

ক্ষিস্ত্রী, সাং- িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং- 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ নূর, ক্ষ তা- শহর মুলুক, 

সাং- িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মহালসন, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

শুক্কুর, সাং- িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মহালসন, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

শুক্কুর, সাং- িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাইফুে, ক্ষ তা- নূরুে আেি, 

সাং- িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

ছালবর আহিদ, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

ছালবর আহিদ, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

ছালবর আহিদ, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং- 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      টিগনর ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং- 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শািসুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শািসুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শািসুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শািসুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জালহদুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

িনছুর আেি, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জালহদুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

িনছুর আেি, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূর আেি, ক্ষ তা- মিা: 

মিাস্তক্ষিজুর রহিান, সাং- 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২৫  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আবছার, ক্ষ তা- মৃত নূরুে 

আক্ষজি, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

মনজািত আেী, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজান, ক্ষ তা- গুরা ক্ষিয়া, সাং- 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুস সাোি, ক্ষ তা- মৃত দানু 

ক্ষিয়া, সাং- িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুস সাোি, ক্ষ তা- মৃত দানু 

ক্ষিয়া, সাং- িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত 

আহসান, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত 

আহসান, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মুস্তাক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং- 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

পগলক্ষিন ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মবোে, ক্ষ তা- মৃত বদর আেি, 

সাং- িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      টিগনর ঘর         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িালতিা, স্বািী- নূরজ্জিান, সাং-

 িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২৫  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রক্ষিকুে ইসোি, ক্ষ তা- ধো 

ক্ষিয়া, সাং- িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২৫  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হক, ক্ষ তা- জাকাক্ষরয়া, 

সাং- িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইউনুছ, ক্ষ তা- মৃত সাদা, সাং- 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইউনুছ, ক্ষ তা- মৃত সাদা, সাং- 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

পগলক্ষিন ঘর দদঘয্ ১৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্ষির হািজা, ক্ষ তা- সছয়দ 

আেি, সাং- িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রিজান, ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

রক্ষশদ, সাং- ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      ক্ষবক্ষডং জদাকান      

     দদঘয্ ৬০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবছার, ক্ষ তা- মুস্তাক্ষিজ, সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

             দদঘয্ ৫০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্কাসুর রহিান, ক্ষ তা- 

ধক্ষেলুর রহিান, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা 

জদাকান        দদঘয্ 

২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্কাসুর রহিান, ক্ষ তা- 

ধক্ষেলুর রহিান, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কালু, ক্ষ তা- ছক্ষগর আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কালু, ক্ষ তা- ছক্ষগর আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কালু, ক্ষ তা- ছক্ষগর আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কালু, ক্ষ তা- ছক্ষগর আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কালু, ক্ষ তা- ছক্ষগর আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িাসু রহিান, ক্ষ তা- মৃত হাজী 

ইসিাইে, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইক্ষিস, ক্ষ তা- জাোে আহিদ 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৮০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইক্ষিস, ক্ষ তা- জাোে আহিদ 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৪০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইব্রাহীি, ক্ষ তা- ছক্ষগর আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইব্রাহীি, ক্ষ তা- ছক্ষগর আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬২৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িয়সাে, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িয়সাে, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা 

জদাকান        দদঘয্ 

৫০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে গক্ষণ, ক্ষ তা- মৃত মগাোি 

মসােতান, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

মিাতালেব, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

মিাতালেব, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- আব্দুে 

মিানাি, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাজাফ্ির আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

মসাবাহান, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িলনায়ারা মবগি, স্বািী- আবুে 

কালশি, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িলনায়ারা মবগি, স্বািী- আবুে 

কালশি, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাহসানা, স্বািী- মিরলদৌস, 

সাং- কাোমুরা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      টিগনর ঘর         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির আেী, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির আেী, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির আেী, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২৫  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে শক্ষি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

মসাবাহান, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৪০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রক্ষবউে আেি, ক্ষ তা- আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আনসার উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসকান্দার, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৫০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত আবু 

শািা, সাং- কাোমুরা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ৪০  ́

প্রস্থ ৪০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ছরুয়ার, ক্ষ তা- বক্ষদউে আেি, 

সাং- কাোমুরা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ৪০  ́

প্রস্থ ৪০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষছক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িনজুর আেি, ক্ষ তা- মৃত আবু 

শািা, সাং- কাোমুরা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হুদা, ক্ষ তা- শাহা আেি, 

সাং- কাোমুরা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৪০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হুদা, ক্ষ তা- শাহা আেি, 

সাং- কাোমুরা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষহুদুে ইসোি, ক্ষ তা-  মৃত 

আবু তালহর, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ৪০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষহুদুে ইসোি, ক্ষ তা-  মৃত 

আবু তালহর, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত মিাতালেব, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাহানারা মবগি, স্বািী- জব্বর 

মুলুক, সাং- কাোমুরা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ৪০  ́

প্রস্থ ৪০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষতউর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে বাশার, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ৪০  ́

প্রস্থ ৪০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কাোমুরা িসক্ষজদ, সাং- 

কাোমুরা, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ৫০  ́

প্রস্থ ৫০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩২৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কাোমুরা িসক্ষজদ, সাং- 

কাোমুরা, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩২৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কাোমুরা িসক্ষজদ, সাং- 

কাোমুরা, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩২৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সািাি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, সাং- 

কাোমুরা, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩৩০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত আবু 

শািা, সাং- কাোমুরা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ২৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩৩১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত আবু 

শািা, সাং- কাোমুরা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২৫  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩৩২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- মৃত আবু 

শািা, সাং- কাোমুরা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩৩৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: রক্ষিক, ক্ষ তা- হাসান 

আেী, সাং- কাোমুরা, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৩৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

মসাবাহান, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             টিগনর ঘর     

               দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩৩৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুস সাোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রহিান, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ২৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩৩৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট এনুমুে হক, ক্ষ তা- সছয়দ 

আক্ষিন, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৪০  ́প্রস্থ ৩০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩৩৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিরলদৌস, ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২    মাটির জদওয়াল 

টিগনর ঘর দদঘয্ ২০  ́

প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩৩৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাস্তিা কািাে, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষশর আহিদ, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১৫ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩৩৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শালকরা মবগি, স্বািী- মিা: 

ইউসুি, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      জসক্ষম পাকা         

দদঘয্ ৩০  ́প্রস্থ ২০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ আকবর, ক্ষ তা- ছালেহ 

আহিদ, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২      পক্ষলক্ষিগনর ঘর      

   দদঘয্ ২০  ́প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: আেি, ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

মসাবহান, সাং- কাোমুরা, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৩ ৪০২/১ ১৮৫৭০ ২             ক্ষবক্ষডং         

                দদঘয্ ৩০  ́

প্রস্থ ১০ˊ

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে

৬৩৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জািাে, ক্ষ তা- জাোে আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৪ ৪০২/১ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ আকবর, ক্ষ তা- দক্ষেলুর 

রহিান, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/২ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শাহাজাহান, ক্ষ তা- সুজা আেি, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৬ ৪০২/৩ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িাওোনা িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৭ ৪০২/৪ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িাওোনা িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৮ ৪০২/৫ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িনজুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে রাজ্জাক, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৯ ৪০২/৬ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দুর রক্ষশদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫১০ ৪০২/৭ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দুর রক্ষশদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫১১ ৪০২/৮ ১৯৩৭৪ ২           জসক্ষম পাকা      

      দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হারুন, ক্ষ তা- হাজী ইসিাইে, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫১২ ৪০২/৯ ১৯৩৭৪ ২         ক্ষবক্ষডং ২ তলা    

        দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজবাহ উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

হায়দার আেী, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫১৩ ৪০২/১০ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদ উল্লাহ, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫১৪ ৪০২/১১ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদ উল্লাহ, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫১৫ ৪০২/১২ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদ উল্লাহ, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫১৬ ৪০২/১৩ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদ উল্লাহ, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫১৭ ৪০২/১৪ ১৯৩৭৪ ২           জসক্ষম পাকা      

      দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু বক্কর, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫১৮ ৪০২/১৫ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫১৯ ৪০২/১৬ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫২০ ৪০২/১৭ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫২১ ৪০২/১৮ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইক্ষিস, ক্ষ তা- জাোে আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫২২ ৪০২/১৯ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৫০´ প্রস্থ 

৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইক্ষিস, ক্ষ তা- জাোে আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫২৩ ৪০২/২০ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৫০´ প্রস্থ 

৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইক্ষিস, ক্ষ তা- জাোে আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫২৪ ৪০২/২১ ১৯৩৭৪ ২ জসক্ষম পাকা দদঘয্ ৩০´ 

প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ইছহাক, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫২৫ ৪০২/২২ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৫০´ প্রস্থ 

৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িাশুক রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫২৬ ৪০২/২৩ ১৯৩৭৪ ২ জসক্ষম পাকা দদঘয্ ৩০´ 

প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট োন্টু, ক্ষ তা- মৃত ইসিাইে, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৫০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫২৭ ৪০২/২৪ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ হক, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫২৮ ৪০২/২৫ ১৯৩৭৪ ২ জসক্ষম পাকা দদঘয্ ৪০´ 

প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট উসিান, ক্ষ তা-নক্ষজর আহিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫২৯ ৪০২/২৬ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৫০´ প্রস্থ 

৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মবদার ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৩০ ৪০২/২৭ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মসালহে রানা, ক্ষ তা- মৃত 

দক্ষেলুর রহিান, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৩১ ৪০২/২৮ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত রক্ষশদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৩২ ৪০২/২৯ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাহােদ ইউনুস, ক্ষ তা- মৃত 

আেি, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৩৩ ৪০২/৩০ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িনছুর আেি, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৩৪ ৪০২/৩১ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িনছুর আেি, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৩৫ ৪০২/৩২ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িনছুর আেি, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৩৬ ৪০২/৩৩ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িনছুর আেি, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, সাং- 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৩৭ ৪০২/৩৪ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মিা: আব্দু 

রাজ্জাক, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৩৮ ৪০২/৩৫ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে ইসোি, ক্ষ তা- োে 

মিাহােদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৩৯ ৪০২/৩৬ ১৯৩৭৪ ২ জসক্ষম পাকা দদঘয্ ৩০´ 

প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

রাজ্জাক, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৪০ ৪০২/৩৭ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৫০´ প্রস্থ 

৫০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষনর, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৪১ ৪০২/৩৮ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হুদা, ক্ষ তা- মৃত িক্ষনর, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৪২ ৪০২/৩৯ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ২০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ভুো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

রাজ্জাক, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৪৩ ৪০২/৪০ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

জাকাক্ষরয়া, সাং- ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৪৪ ৪০২/৪১ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

জাকাক্ষরয়া, সাং- ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৪৫ ৪০২/৪২ ১৯৩৭৪ ২  টিগনর ঘর দদঘয্ ৪০´ 

প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রক্ষিকুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষনর আহিদ, সাং- ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৫০ ৪০২/৪৭ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৫০´ প্রস্থ 

৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রক্ষিকুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষনর আহিদ, সাং- ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৫১ ৪০২/৪৮ ১৯৩৭৪ ২ জসক্ষম পাকা দদঘয্ ৪০´ 

প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বজে, ক্ষ তা- মৃত আব্দু রক্ষশদ, 

সাং- ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৫২ ৪০২/৪৯ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইউনুছ ক্ষ তা- মৃত জাির 

আেি, সাং- ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৫৩ ৪০২/৫০ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িলনায়ার, ক্ষ তা- মৃত নূর 

মিাহােদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৫৫ ৪০২/৫২ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িলনায়ার, ক্ষ তা- মৃত নূর 

মিাহােদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৫৬ ৪০২/৫৩ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িলনায়ার, ক্ষ তা- মৃত নূর 

মিাহােদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৫৭ ৪০২/৫৪ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মখারলশদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ মিাহােদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৫৮ ৪০২/৫৫ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মবোে, ক্ষ তা- িকতুে মহালসন, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৫৯ ৪০২/৫৬ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৬০ ৪০২/৫৭ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত নূর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৬১ ৪০২/৫৮ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত নূর 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৬২ ৪০২/৫৯ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হক মিম্বার, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৬৩ ৪০২/৬০ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হক মিম্বার, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৬৪ ৪০২/৬১ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে জব্বর, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৬৫ ৪০২/৬২ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৩৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে জব্বর, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৬৬ ৪০২/৬৩ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে জব্বর, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৬৭ ৪০২/৬৪ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে জব্বর, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৬৮ ৪০২/৬৫ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে জব্বর, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৬৯ ৪০২/৬৬ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জালন আেি, ক্ষ তা- মৃত িলয়জ 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৭০ ৪০২/৬৭ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জালন আেি, ক্ষ তা- মৃত িলয়জ 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৭১ ৪০২/৬৮ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জালন আেি, ক্ষ তা- মৃত িলয়জ 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৭২ ৪০২/৬৯ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জালন আেি, ক্ষ তা- মৃত িলয়জ 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৭৩ ৪০২/৭০ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- িলয়জ 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৭৪ ৪০২/৭১ ১৯৩৭৪ ২ জসক্ষম পাকা দদঘয্ ৩০´ 

প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- িলয়জ 

আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৩৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৭৫ ৪০২/৭২ ১৯৩৭৪ ২ জসক্ষম পাকা দদঘয্ ৩০´ 

প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

িজে আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৭৬ ৪০২/৭৩ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

িজে আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৭৭ ৪০২/৭৪ ১৯৩৭৪ ২ জসক্ষম পাকা দদঘয্ ৪০´ 

প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

িজে আহিদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৩৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৭৮ ৪০২/৭৫ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মখারলশদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু রক্ষশদ, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৭৯ ৪০২/৭৬ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কায়ছার, ক্ষ তা- মৃত কক্ষেি 

উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৮০ ৪০২/৭৭ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কায়ছার, ক্ষ তা- মৃত কক্ষেি 

উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৩৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৮১ ৪০২/৭৮ ১৯৩৭৪ ২ জসক্ষম পাকা দদঘয্ ৩০´ 

প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কায়ছার, ক্ষ তা- মৃত কক্ষেি 

উল্লাহ, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৮২ ৪০২/৭৯ ১৯৩৭৪ ২  টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০´ 

প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- মৃত 

এনালয়ত, সাং-  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৮৩ ৪০২/৮০ ১৯৩৭৪ ২ জসক্ষম পাকা দদঘয্ ৪০´ 

প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দুে 

শুক্কুর, সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৮৪ ৪০২/৮১ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হারুন, ক্ষ তা- আব্দুে হাক্ষিদ, 

সাং-  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৩৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৮৫ ৪০২/৮২ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত সছয়দ 

আহিদ, সাং- পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৮৬ ৪০২/৮৩ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রুলবে, ক্ষ তা- মৃত টলু, সাং-  

পূব ব িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৮৭ ৪০২/৮৪ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রুলবে, ক্ষ তা- মৃত টলু, সাং-  

পূব ব িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.২৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৮৮ ৪০২/৮৫ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৫০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বাদশা, ক্ষ তা- মৃত জাোে 

আহিদ, সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৩৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৮৯ ৪০২/৮৬ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বাদশা, ক্ষ তা- মৃত জাোে 

আহিদ, সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৩৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৯০ ৪০২/৮৭ ১৯৩৭৪ ২  জসক্ষম পাকা দদঘয্ ২০´ 

প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহিদ, সাং-  পূব ব 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৯১ ৪০২/৮৮ ১৯৩৭৪ ২  টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০´ 

প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৯২ ৪০২/৮৯ ১৯৩৭৪ ২  টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০´ 

প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৯৩ ৪০২/৯০ ১৯৩৭৪ ২  টিগনর ঘর দদঘয্ ৩০´ 

প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪২৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৯৪ ৪০২/৯১ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ 

২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪২৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৯৫ ৪০২/৯২ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪২৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

িিতাজ , সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৫০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৯৬ ৪০২/৯৩ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৩০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

িিতাজ , সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৫০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৯৭ ৪০২/৯৪ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৩১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

িিতাজ , সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৫০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৯৮ ৪০২/৯৫ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ২০´ প্রস্থ 

১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৩২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- আব্দু 

ছাত্তার, সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫৯৯ ৪০২/৯৬ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৩৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- আব্দু 

ছাত্তার, সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬০০ ৪০২/৯৭ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৩৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬০১ ৪০২/৯৮ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৩৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হারুনুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত কাো 

ক্ষিয়া, সাং-  পূব ব িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬০২ ৪০২/৯৯ ১৯৩৭৪ ২ জসক্ষম পাকা দদঘয্ ৩০´ 

প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৩৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট োে মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মিাহােদ, সাং-  পূব ব 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬০৩ ৪০২/১০০ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৩৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত মিাক্তার আহিদ, সাং-  পূব ব 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬০৪ ৪০২/১০১ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৩৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত মিাক্তার আহিদ, সাং-  পূব ব 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৪৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬০৫ ৪০২/১০২ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৩৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুর মিাহােদ,ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

মহালছন, সাং-   ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬০৬ ৪০২/১০৩ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বািারাজ, ক্ষ তা- জয়নাে, সাং- 

  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬০৭ ৪০২/১০৪ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রিজান, ক্ষ তা- িীরু, সাং-  

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.৫০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬০৮ ৪০২/১০৫ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

কালদর, সাং-   ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬০৯ ৪০২/১০৬ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মেদু, ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ, 

সাং-   ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬১০ ৪০২/১০৭ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং-   ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬১১ ৪০২/১০৮ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং-   ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৩৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬১২ ৪০২/১০৯ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শািসুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আকবর আিহদ, সাং-   ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬১৩ ৪০২/১১০ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু, ক্ষ তা- শক্ষি আেি, সাং-  

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬১৪ ৪০২/১১১ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হারুনুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- মিারকান 

আহিদ, সাং-   ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬১৫ ৪০২/১১২ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, সাং-   ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬১৬ ৪০২/১১৩ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাোঃ ইউছু , ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, সাং-   ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬১৭ ৪০২/১১৪ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রুক্ষব আক্তার, স্বািী- আক্ষির 

মহালসন, সাং-   ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬১৮ ৪০২/১১৫ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইব্রাহীি, ক্ষ তা- এিতাজ, সাং-  

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.৪০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬১৯ ৪০২/১১৬ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইব্রাহীি, ক্ষ তা- এিতাজ, সাং-  

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬২০ ৪০২/১১৭ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- ইসিাইে, 

সাং-   ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬২১ ৪০২/১১৮ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ রালশদ, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, সাং-   ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬২২ ৪০২/১১৯ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ রালশদ, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, সাং-   ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬২৩ ৪০২/১২০ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ রালশদ, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, সাং-   ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬২৪ ৪০২/১২১ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ রালশদ, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, সাং-   ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬২৫ ৪০২/১২২ ১৯৩৭৪ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ রালশদ, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, সাং-   ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, কক্সবাজার সদর, 

কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬২৬ ৪০২/১২৩ ১৯৩৭৪ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ 

৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট তসক্ষেিা আকতার, স্বািী- 

আিান উল্লাহ, সাং-   ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, কক্সবাজার 

সদর, কক্সবাজার

০.৩০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৬২৭ ৪০২/১২৪ ১৯৩৭৪ ২ জসক্ষম পাকা দদঘয্ ৪০´ 

প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হক, ক্ষ তা: মৃত আব্দুে 

মিাতালেব, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা         

  দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

িয়জুর রহিান, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আয়ুব আেী, ক্ষ তা: মৃত িয়জুর 

রহিান সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদউল্লাহ, ক্ষ তা: মৃত িয়জুর 

রহিান সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা: মৃত 

আবুে কালশি সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মনজাি, ক্ষ তা: বাছা ক্ষিয়া সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জয়নাে, ক্ষ তা: কালু সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িনছুর আেি, ক্ষ তা: মৃত 

মিাহােদ মহালসন সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সািছুর আেি, ক্ষ তা: ক্ষগয়াস 

উিীন সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মজাবালয়র, ক্ষ তা: হাক্ষিজুর 

রহিান সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জয়নাে উিীন, ক্ষ তা- আব্দুে 

শুক্কুর, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২          টিগনর ঘর        

   দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রক্ষব আেি, ক্ষ তা- আব্দুল্লাহ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জুনাইদ, ক্ষ তা- আবু তালেব, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জালবর, ক্ষ তা- হাক্ষিজুর 

রহিান, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জব্বার, ক্ষ তা- মিাক্তার মহালসন, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে গক্ষণ, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষরয়াজ উিীন, ক্ষ তা- নাক্ষছর 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

ছালবর আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িালেক, ক্ষ তা- মৃত মিাবারক, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মহালসন আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজান, ক্ষ তা-িক্ষরদুে আেি, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজান, ক্ষ তা- নুরুে হক, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাহােদ ইসিাইে, ক্ষ তা- 

হালসি উল্লাহ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আরিান, ক্ষ তা- দিাদার, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        মাটির ঘর         

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট এহছান, ক্ষ তা- বক্ষদ আেি, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট এহছান, ক্ষ তা- বক্ষদ আেি, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট এহছান, ক্ষ তা- বক্ষদ আেি, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট এহছান, ক্ষ তা- বক্ষদ আেি, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট এহছান, ক্ষ তা- বক্ষদ আেি, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট এহছান, ক্ষ তা- বক্ষদ আেি, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাহাঙ্গীর বাঙ্গােী, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ িাস্টার, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষির মিৌেই, ক্ষ তা- আবু 

হাক্ষজ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা- জালবর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা- জালবর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু সছয়দ, ক্ষ তা- আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু সছয়দ, ক্ষ তা- আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু সছয়দ, ক্ষ তা- আব্দুে 

হাক্ষকি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে ইসোি (িাগু), ক্ষ তা- 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৪৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে ইসোি (িাগু), ক্ষ তা- 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট এহছান, ক্ষ তা- নুরুে আক্ষিন, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট এহছান, ক্ষ তা- নুরুে আক্ষিন, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু সছয়দ, ক্ষ তা- মৃত আবুে 

িজে, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ওক্ষছউর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে হাক্ষিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত নূর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত 

িিতাজ আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষসরাজুে ইসোি,ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আেতাজ, ক্ষ তা- আেী আহিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট তালরক, ক্ষ তা- মৃত রক্ষিজ 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সুিন, ক্ষ তা- আব্দুে হাক্ষকি, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ছক্ষেি, ক্ষ তা- আকবর, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শাক্ষিি, ক্ষ তা- মিা: কালু, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শাক্ষিি, ক্ষ তা- মিা: কালু, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িনছুর আেি, ক্ষ তা- দুো 

ক্ষিয়া, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট এিতাজ মিৌেবী, ক্ষ তা- জাির 

মিৌেবী, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িারুক, ক্ষ ত- মৃত আব্বাস, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্কাস, ক্ষ তা- মৃত দক্ষেলুর 

রহিান, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

দক্ষেলুর রহিান, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নাক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

দক্ষেলুর রহিান, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নাক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

দক্ষেলুর রহিান, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মসালহে, ক্ষ তা- জাির আেি, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ডা: কালশি, ক্ষ তা- মিা: 

ইসোি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: কালু, ক্ষ তা- মিা: সছয়দ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

িিতাজ ক্ষিস্ত্রী, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ  ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫২৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: ইসোি, ক্ষ তা- মৃত আবুে 

কালশি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫২৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: ইসোি, ক্ষ তা- মৃত আবুে 

কালশি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫২৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নাক্ষছর, ক্ষ তা- মৃত নূর আহিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৩০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাইফুে, ক্ষ তা- িক্ষিজ, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৩১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট  ারলিজ, ক্ষ তা- মিা: কালো, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৩২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষজদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

িনজুর আেি, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৩৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দু সাোি, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৩৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রালসে, ক্ষ তা- মুস্তাক্ষিজুর 

রহিান, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২          টিগনর ঘর        

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৩৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ফুেন্তফুে সংঘঠন কা ব, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ১০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৩৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূর মিাহােদ, ক্ষ তা- করিাক্ষে, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৩৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরুে আবছার, ক্ষ তা- নূর 

মিাহােদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৩৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- নূর 

মিাহােদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৩৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাহাব উিীন, ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

শুক্কুর, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবুে কাোি, ক্ষ তা- মিাস্তাক 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিন্টু, ক্ষ তা- মৃত সািসুে 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু বক্কর, ক্ষ তা- ইসোি, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু বক্কর, ক্ষ তা- ইসোি, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২     জসক্ষম পাকা জদাকান 

    দদঘয্ ১০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িারুক, ক্ষ তা- ক্ষদে মিাহােদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িারুক, ক্ষ তা- ক্ষদে মিাহােদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িারুক, ক্ষ তা- ক্ষদে মিাহােদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িারুক, ক্ষ তা- ক্ষদে মিাহােদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা- িকতুে 

মহালসন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা- িকতুে 

মহালসন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা- িকতুে 

মহালসন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা- িকতুে 

মহালসন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা- িকতুে 

মহালসন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা- িকতুে 

মহালসন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা- িকতুে 

মহালসন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মসালহে, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

কালু, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: সালেহ আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: কালু, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: ইসিাইে, ক্ষ তা- আবু 

তালহর, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: কািাে, ক্ষ তা- িিতাজ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শাহজাহান, ক্ষ তা- মৃত নূরুে 

ইসোি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মসালহে, ক্ষ তা- আক্ষির মহালসন, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আলনায়ার মহালসন,ক্ষ তা- শক্ষি 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাহােদ জক্ষন, ক্ষ তা- ক্ষদে 

মিাহােদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শাহজাহান, ক্ষ তা- িাহমুদুে 

হক, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ,ক্ষ তা- ড: িক্ষরদ, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রায়হান, ক্ষ তা- শাহ আেি, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট তালরক, ক্ষ তা- সছয়দ আেি, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট তালরক, ক্ষ তা- সছয়দ আেি, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট তালরক, ক্ষ তা- সছয়দ আেি, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দুে 

আক্ষজজ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দুে 

আক্ষজজ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দুে 

আক্ষজজ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দুে 

আক্ষজজ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দুে 

আক্ষজজ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ওির সাক্ষন, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- জক্ষসি উিীন, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: হাক্ষনি, ক্ষ তা- মিাক্তার, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: কক্ষরি, ক্ষ তা- আবু শািা, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শাহাদাত, ক্ষ তা- শািসুে 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িিতাজ, ক্ষ তা- আেী আহিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবুে কাোি মিৌেিী, ক্ষ তা- 

সছয়দ আেি, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রক্ষবউে আেি,ক্ষ তা- মিৌেিী 

শক্ষি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষির আেী, ক্ষ তা- মৃত রক্ষশদ 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাবারক, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শাহজাহান, ক্ষ তা- িিতাজ 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাক্ষিো আক্তার, স্বািী- বক্ষশর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: রক্ষিক, ক্ষ তা- মিা: 

ইসোি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: রক্ষিক, ক্ষ তা- মিা: 

ইসোি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট দুলু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিা: রক্ষিক, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মুক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা- বক্ষদউে 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নুরু মবগি, স্বািী- গুরা ক্ষিয়া, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল 

পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িালতিা, স্বািী- মিা: জক্ষসি, 

ক্ষ তা- আবু শািা, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে শুক্কুর, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে শুক্কুর, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে শুক্কুর, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সািসুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে শুক্কুর, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে আক্ষজি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে শুক্কুর, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জালহদা, স্বািী- সছয়দ আেি, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৫৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু তালেব, ক্ষ তা- সুেতান 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আবছার, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ আেি, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দুে সািাদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দা খাতুন, স্বািী- আব্দুে 

মিানাি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িালতিা মবগি, স্বািী- মৃত 

ওয়ালেজ আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সালবকুন নাহার, স্বািী- মবোে, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সালবকুন নাহার, স্বািী- মবোে, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রক্ষহিা, স্বািী- শাহজাহান, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সালবকুন নাহার, স্বািী- মবোে, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত নূর মহালসন, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আকবর, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৫০´ প্রস্থ ৫০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নূরুে হক, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৫০´ প্রস্থ ২৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নূরুে হক, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নূরুে হক, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িজে আহিদ, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১১০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষদদার, ক্ষ তা- মহালসন আহিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষদদার, ক্ষ তা- মহালসন আহিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট  ারলিজ, ক্ষ তা- হাক্ষববুর 

রহিান, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রানু মবগি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

কালদর, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আেী আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তিা আেী, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ডা: মুক্ষজবুর, ক্ষ তা- ডা: মৃত 

আব্দুে খালেক, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষছক্ষিক উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিালশ বদ আেি, ক্ষ তা- 

মিাজালেে হক, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হালিজ নূরুে আবছার, ক্ষ তা- 

মৃত নক্ষি উক্ষিন, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাক্ষহদ, ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাক্ষহদ, ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- নূরুে হক, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাহাব উিীন, ক্ষ তা- মৃত নূর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬২৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাইফুে, ক্ষ তা- নূরুজ্জািান, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬২৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট খুরলশদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ মিাহােদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬২৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ছক্ষি উক্ষিন, ক্ষ তা- িক্ষরদুে 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৩০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- জাোে 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৩১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: রক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত 

মদলোয়ার মহালসন, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৩২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- ক্ষসরাজুে 

ইসোি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৩৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- ছক্ষবরন, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৩৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: আেি, ক্ষ তা- মৃত সছয়দ 

মিাহােদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৩৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হক মিম্বার, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬৩৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূর ক্ষছিক, ক্ষ তা- মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৩৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাবু, ক্ষ তা- জক্ষহর সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৩৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে ইসোি, ক্ষ তা- ক্ষদে 

মিাহােদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৩৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে ইসোি, ক্ষ তা- ক্ষদে 

মিাহােদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে ইসোি, ক্ষ তা- ক্ষদে 

মিাহােদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইসহাক, ক্ষ তা- ইসিাইে, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- মৃত সালেহ 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- ক্ষদে 

মিাহােদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষহর, ক্ষ তা- মসানা ক্ষিয়া, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূর জাহান, ক্ষ তা- মৃত হাসান, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট তালরক, ক্ষ তা- নক্ষজর আহিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্ষরিা মবগি, স্বািী- আব্দুে 

বাশার, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        টিগনর ঘর       

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শুক্কুর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আনাি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িারুক, ক্ষ তা- মিাক্তার আহিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মছনুয়ারা মবগি, স্বািী- মরৌশন 

আেী, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত দুলু 

মহালসন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট টিনকু দত্ত, ক্ষ তা- বাসু দত্ত, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মখাকন দাস, ক্ষ তা- শক্ষতন্দ্র 

দাস, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট েিন মদ, ক্ষ তা- মদােন মদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জন্টু  াে, ক্ষ তা- মৃত সুক্ষখর 

 াে, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট টন্ঠ   াে, ক্ষ তা- সুক্ষখর  াে, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আ ন দাস, ক্ষ তা- নক্ষন্দ দাস, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সুক্ষনে দাস, ক্ষ তা- জক্ষতন্দ্র দাস, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষশমুে মদ, ক্ষ তা- মতজন্দ্র মদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িাক্ষনক িজুিদার, ক্ষ তা- ক্ষবল্লু 

িজুিদার, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রনক্ষনন্দ ধর, ক্ষ তা- মৃত কৃষ্ণ 

 দ ধর, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট  ক্ষরিে দাস, ক্ষ তা- মৃত 

ধীলরন্দ্র দাস, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট  াোে দাস, ক্ষ তা- মৃত ধীলরন্দ্র 

দাস, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কুিার িাি বা, ক্ষ তা- মৃত গুক্ষে 

িাি বা, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মখাকন ধর,ক্ষ তা- মৃত  ক্ষরক্ষিত 

ধর, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সুকুিার দাস, ক্ষ তা- মৃত িক্ষনন্দ্র 

দাস, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২         টিগনর ঘর         

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সুকুিার দাস, ক্ষ তা- মৃত িক্ষনন্দ্র 

দাস, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষবিে কাক্ষন্ত মদ, ক্ষ তা- মৃত 

িালনার কাক্ষন্ত মদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাহারা মবগি, স্বািী- মৃত 

সািসুে হক, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষসি, ক্ষ তা- হারুন, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কািাে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

ইসোি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কািাে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

ইসোি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জািাে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

ইসোি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মহোে উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

ইসোি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কািাে মহালসন, ক্ষ তা- নক্ষজর 

মহালসন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জািাে মহালসন, ক্ষ তা- নক্ষজর 

মহালসন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট অপু ধর, ক্ষ তা, মৃত ধি ব ধর, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাবারক, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বাদে চন্দ দাস, ক্ষ তা- মৃত 

ওলিে চন্দ দাস, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বাদে চন্দ দাস, ক্ষ তা- মৃত 

ওলিে চন্দ দাস, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২         টিগনর ঘর         

  দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মবোে উিীন, ক্ষ তা- মিা: 

মহালসন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: আেি, ক্ষ তা- ইব্রাহীি, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২         টিগনর ঘর         

  দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মসালেিান, ক্ষ তা- মৃত ছক্ষগর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িামুন, ক্ষ তা- মৃত ছক্ষগর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আেি, ক্ষ তা- জাির 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষসদুর মদ, ক্ষ তা- মতজন্দ্র মদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িাক্ষনক িজুিদার, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষবশ্বক্ষজত িজুিদার, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২         টিগনর ঘর         

  দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট অঞ্জনা মদ, স্বািী- ক্ষবপ্লব মদ, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২         টিগনর ঘর         

  দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হারাধন তালুকদার, ক্ষ তা- মৃত 

হক্ষর দ তালুকদার, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বাবুে মহালসন, ক্ষ তা- সুেতান 

হাজী, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বাবুে মহালসন, ক্ষ তা- সুেতান 

হাজী, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২         টিগনর ঘর         

  দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বাবুে মহালসন, ক্ষ তা- সুেতান 

হাজী, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২      টিগনর জদাকান     

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্ষছয়া আক্তার, স্বািী- জাির 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২         টিগনর ঘর         

  দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইব্রাহীি, ক্ষ তা- মৃত সুেতান 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িয়সাে, ক্ষ তা- সািসুে আেি, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রালহো, স্বািী, নাক্ষছর উক্ষিন, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জািাে মহালসন, ক্ষ তা- নূর 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইউসুি নবী, ক্ষ তা- মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৬৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত োে 

ক্ষিয়া, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরদুয়ান, ক্ষ তা- মিৌ: সাহাব 

উিীন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২         টিগনর ঘর         

  দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট টিনকু দত্ত, ক্ষ তা- ক্ষিদুে দত্ত, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্তার মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে খালেক সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

হাসিত আেী, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

হাসিত আেী, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২         টিগনর ঘর         

  দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শাহজাহান, ক্ষ তা- মৃত ইক্ষিস, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২         টিগনর ঘর         

  দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আলিনা আক্তার, স্বািী- 

আবছার, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ছালবর, ক্ষ তা- মৃত সুেতান, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রুলবে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

ক্ষসরাজ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: ক্ষিলরাজ, ক্ষ তা- আব্দুে 

শুক্কুর, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: ইউনুস, ক্ষ তা- আব্দুে 

শুক্কুর, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রুহুে কুদ্দুস, ক্ষ তা- মৃত 

জয়নাে, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ইক্ষেয়াস, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

রক্ষশদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২         টিগনর ঘর         

  দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষহদুে, ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবছার, ক্ষ তা- মিা: শক্ষি, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- আব্দুর 

নবী, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে শুক্কুর, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে শুক্কুর, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট খালেদা আক্তার, স্বািী- মৃত 

মিা:মহালসন, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট খালেদা আক্তার, স্বািী- মৃত 

মিা:মহালসন, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- মিা: 

ইক্ষেয়াস, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২           ক্ষবক্ষডং         

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ফুরকান, ক্ষ তা- হাক্ষিজুর 

রহিান, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জালহদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নূরুে হক, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রক্ষিজ, ক্ষ তা- মৃত নূরুে হক 

সওদাগর, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭২৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষশদ আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭২৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ওির হািজা, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭২৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

শুক্কুর, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৩০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রালহো মবগি, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

ইউনুস, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৩১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মছনুয়ারা, স্বািী- নূরুে হক, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২         টিগনর ঘর         

  দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৩২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সিীর ধর, ক্ষ তা- মৃত রালনন্দ্র 

ধর, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৩৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িারুক, ক্ষ তা- মিাক্তার আহিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৩৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- আবুে 

বাশার, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৩৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইব্রাহীি, ক্ষ তা- মৃত সছয়দ 

কালশি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৩৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিদুে মদ, ক্ষ তা- মৃত িলহন্দ্র 

মদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৩৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ইিাি মহালসন, ক্ষ তা- মিা: 

কালূ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৩৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সুক্ষি মবগি, ক্ষ তা- স্বািী- মৃত 

সাঈদুে ইসোি, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৩৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষেেন মদ, ক্ষ তা- মগা াে মদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মবোে উিীন, ক্ষ তা- মৃত আব্দু, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাস্তিা কািাে, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       টিগনর ঘর         

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূর জািান, ক্ষ তা- মৃত আব্দু, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সািসু নাহার,স্বািী- মিা: ইক্ষিস, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট গুেজার মবগি, স্বািী, মৃত 

মুক্ষজব, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বীনু ধর, ক্ষ তা- মৃত বংক্ষশ ধর, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: কালু, ক্ষ তা- মৃত ইিাি 

উিীন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত ইিাি 

উিীন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ নুর, ক্ষ তা- মৃত হাসান 

আেী, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মছােন, ক্ষ তা- নূরুে 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       টিগনর ঘর         

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট গুেজার মবগি, স্বািী- মৃত নূরুে 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: ছক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত হাসান 

আেী, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মসক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- মিা: 

মিাক্তার, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট তাসক্ষিরা আক্তার, স্বািী- সাহাব 

উিীন, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্ষছয়া খাতুন, স্বািী- সালহদ 

খান, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্ষছয়া খাতুন, স্বািী- সালহদ 

খান, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্ষছয়া খাতুন, স্বািী- সালহদ 

খান, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাইফুে, ক্ষ তা- আব্দুে হাক্ষিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাইফুে, ক্ষ তা- আব্দুে হাক্ষিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       টিগনর ঘর         

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে শুক্কুর, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে শুক্কুর, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ওির ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ওির ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুর শুক্কুর, ক্ষ তা- ওসিান, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সানামুে হক, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ফুে িক্ষত, স্বািী- মৃত ইক্ষেয়াস, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূর মহালসন, ক্ষ তা- নূরুে 

ইসোি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাহাব উিীন, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাহাব উিীন, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রক্ষশদ, ক্ষ তা- নক্ষজর আহিদ, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে ইসোি, ক্ষ তা- মিাস্তাক 

আহিদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       টিগনর ঘর         

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িান্নান, ক্ষ তা- মৃত মিাজালেে 

হক, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূর ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: ক্ষিলরাজ, ক্ষ তা- মৃত 

আহিদ মহালসন িেই, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা- আব্দুর 

ছািাদ, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুর রক্ষশদ সওদাগর, ক্ষ তা- 

মৃত আনার আেী, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: বক্ষশর, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মিাক্তার, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নাক্ষছর, ক্ষ তা- রক্ষশদ আহিদ, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মনজাি, ক্ষ তা- রক্ষশদ আহিদ, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আক্ষজি, ক্ষ তা- রক্ষশদ আহিদ, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষগয়াস উিীন, ক্ষ তা- আবু 

হাজী, সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরেিা, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে হালসি, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

আক্ষজজ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: ইয়াক্ষছন, ক্ষ ত- বক্ষদ 

আেি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিাজালেে, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

আেী, সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুর 

রহিান, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

ইক্ষেয়াছ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       টিগনর ঘর        

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুর 

শুক্কুর, সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুর 

শুক্কুর, সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: আবছার কািাে, ক্ষ তা- 

মিা: মহালসন, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ওির হাক্ষকি, ক্ষ তা- নাক্ষছর, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ওির হাক্ষকি, ক্ষ তা- নাক্ষছর, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ওির হাক্ষকি, ক্ষ তা- নাক্ষছর, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৭৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

িিতাজ , সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

িিতাজ , সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

িিতাজ , সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আবছার, ক্ষ তা- মিাজার 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা- আবুে 

বাশার, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ডাক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত আব্দু শুক্কুর, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: সাোি, ক্ষ তা- জক্ষহর 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮০৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িজে আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮০৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আলনায়ারা মবগি, স্বািী- জাির 

আেি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮০৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আলনায়ারা মবগি, স্বািী- জাির 

আেি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       টিগনর ঘর        

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮১০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: ইিাি মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহালসন, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮১১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মহালসন, ক্ষ তা- মিাস্তাক 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮১২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মহালসন, ক্ষ তা- মিাস্তাক 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮১৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মহালসন, ক্ষ তা- মিাস্তাক 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮১৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: মহালসন, ক্ষ তা- মিাস্তাক 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮১৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত আবুে 

মহালসন, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮১৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট কক্ষরি ক্ষসকদার, ক্ষ তা- মৃত 

আনুক্ষিয়া ক্ষসকদার, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮১৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে ইসোি, ক্ষ তা- মিা: কালু, 

সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৯০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮১৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট খুরলশদ আেি, ক্ষ তা- মিা: 

মজানাইদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮১৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজাহার, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৪০´ প্রস্থ ৪০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮২০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

মিাখলেস উিীন, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮২১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- মৃত নূরুে 

আক্ষজি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮২২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট রক্ষব আেি, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

ছক্ষেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ টিগনর জবিা 

পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮২৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ডা: আেী, ক্ষ তা- মৃত জাির 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮২৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ডা: আেী, ক্ষ তা- মৃত জাির 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮২৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরাস্তি আেী, ক্ষ তা- মৃত জাির 

আেি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮২৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মজাক্ষে সুেতানা, স্বািী- ডা: 

ক্ষিজানুর রহিান, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.২৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮২৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মজাক্ষে সুেতানা, স্বািী- ডা: 

ক্ষিজানুর রহিান, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       টিগনর ঘর        

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮২৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মজালেখা সুেতানা, স্বািী- ডা: 

িাহফুজুর রহিান, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.২৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮২৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িিতাজ ক্ষিস্ত্রী, ক্ষ তা- মৃত 

আহিদ আেী, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৩০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আইয়ুব, ক্ষ তা- মৃত নূরুে 

আক্ষজি, সাং  ক্ষিি িাক্ষদতো, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১৩০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৩১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মুজতাক্ষিজ, ক্ষ তা- মৃত 

মিাক্তার আহিদ, সাং  ক্ষিি 

িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       টিগনর ঘর        

দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৩২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু শািা, ক্ষ তা- িিতাজ, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৩৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবু শািা, ক্ষ তা- িিতাজ, সাং 

 ক্ষিি িাক্ষদতো, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৩৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ ত- মৃত 

মিাহােদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল 

পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৩৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাির আেি, ক্ষ তা- িক্ষরদ 

আেি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৩৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাির আেি, ক্ষ তা- িক্ষরদ 

আেি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৩৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নজরুে, ক্ষ তা- মৃত- আবুে 

হাসান, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৩৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবছার, ক্ষ তা- আবুে খালয়র, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৩৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবছার, ক্ষ তা- আবুে খালয়র, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৪০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবছার, ক্ষ তা- আবুে খালয়র, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮৪১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবছার, ক্ষ তা- আবুে খালয়র, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৪২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবছার, ক্ষ তা- আবুে খালয়র, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৪৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মুক্ষশ বদা, স্বািী- িক্ষনর আহিদ, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৪৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বক্ষশর আেি, ক্ষ তা- আব্দুর 

রক্ষশদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৪৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বক্ষশর আেি, ক্ষ তা- আব্দুর 

রক্ষশদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৪৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বক্ষশর আেি, ক্ষ তা- আব্দুর 

রক্ষশদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৪৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট বক্ষশর আেি, ক্ষ তা- আব্দুর 

রক্ষশদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৪৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মবোে, ক্ষ তা- বাদশাহ, সাং 

দক্ষিন দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৪৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মবোে, ক্ষ তা- বাদশাহ, সাং 

দক্ষিন দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৫০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: আক্ষজজ, ক্ষ তা- মৃত 

জাির, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৫১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মহোে, ক্ষ তা- মৃত বাদশাহ, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৫২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মহোে, ক্ষ তা- মৃত বাদশাহ, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮৫৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবছার, ক্ষ তা- মিা: মহালসন, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৫৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবছার, ক্ষ তা- মিা: মহালসন, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা        

দদঘয্  ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৫৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

মিাতালেব, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২            ক্ষবক্ষডং          

   দদঘয্ ৪০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৫৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

মিাতালেব, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        টিগনর ঘর        

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৫৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট লুদু, ক্ষ তা- মৃত ওো ক্ষিয়া, সাং 

দক্ষিন দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৫৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মবোে, ক্ষ তা- শাহ আেি, সাং 

দক্ষিন দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৫৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আবছার, ক্ষ তা- মৃত িিতাজ 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৬০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

িিতাজ আহিদ, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৬১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূর আলয়শা, স্বািী- মৃত নূর 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৬২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

মুজাহার ক্ষিয়া, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৬৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জুবাইর, ক্ষ তা- আব্দুে কাোি, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- ক্ষদে 

মিাহােদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮৬৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত বক্ষদ 

আেি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৮০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৬৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সালজদা, স্বািী- নূর ইসোি, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৬৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সাক্ষিরা, স্বািী- মহালসন আহিদ, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৬৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মববী আক্তার, স্বািী- আবুে 

বাশার, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       জসক্ষম পাকা        

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৬৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জয়নাে, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

মহালসন, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৭০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জয়নাে, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

মহালসন, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       টিগনর ঘর        

দদঘয্ ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৭১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জয়নাে, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

মহালসন, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       টিগনর ঘর        

দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৭২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ নূর, ক্ষ তা- মৃত োলু, সাং 

দক্ষিন দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৭৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ নূর, ক্ষ তা- মৃত োলু, সাং 

দক্ষিন দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ২৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৭৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ নূর, ক্ষ তা- মৃত োলু, সাং 

দক্ষিন দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৭৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ নূর, ক্ষ তা- মৃত োলু, সাং 

দক্ষিন দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২       টিগনর ঘর        

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৭৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আহিদ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মিা: শক্ষরি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২            ক্ষবক্ষডং          

   দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৭৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিলরাজ, ক্ষ তা- মৃত হাজী 

মিাক্তার আহিদ, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২            ক্ষবক্ষডং          

   দদঘয্ ৬০´ প্রস্থ ৫০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮৭৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: ইসিাইে, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৭৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মসক্ষেনা, স্বািী- আব্দুে শুক্কুর, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৫০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৮০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট খুক্ষক আক্তার, স্বািী- মিা: 

ইসিাইে, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৮১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট আব্দুে মিানাি, ক্ষ তা- মৃত নূর 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৮২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুেিা, ক্ষ তা- মৃত বক্ষদ 

আেি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৮৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুেিা, ক্ষ তা- মৃত বক্ষদ 

আেি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৮৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুেিা, ক্ষ তা- মৃত বক্ষদ 

আেি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৮৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুেিা, ক্ষ তা- মৃত বক্ষদ 

আেি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৮৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জয়নাে, ক্ষ তা- নূর মিাহােদ, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৮৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জয়নাে, ক্ষ তা- নূর মিাহােদ, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৮৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট এেিন নাহার, স্বািী- মৃত 

রহিত উল্লাহ, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৮৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষিজান, ক্ষ তা- কালু, সাং 

দক্ষিন দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, 

সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮৯০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট দীন মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

ওয়ালজদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৯১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী আবুে বাশার, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ৫০´ প্রস্থ ৩৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৯২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মরািা আক্তার, স্বািী- নূর 

ইসোি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৯৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: বাবুে, ক্ষ তা- ক্ষসরাজুে 

ইসোি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৯৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট মিা: বাবুে, ক্ষ তা- ক্ষসরাজুে 

ইসোি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ৩০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৯৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ নূর, ক্ষ তা- মৃত ছক্ষগর 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ৩০´ প্রস্থ ২৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৯৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সছয়দ নূর, ক্ষ তা- মৃত ছক্ষগর 

আহিদ, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৯৭ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হক, ক্ষ তা- মৃত শহর 

মুল্লুক, সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৯৮ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট নূরুে হক, ক্ষ তা- মৃত শহর 

মুল্লুক, সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৪০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৮৯৯ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা- মৃত শহর 

মুল্লুক, সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.২২০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২        জসক্ষম পাকা      

দদঘয্ ২৫´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৯০০ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা- মৃত শহর 

মুল্লুক, সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.১০০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৯০১ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ওয়াজ খাতুন, স্বািী- মৃত শহর 

মুল্লুক, সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১০´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে



মিৌজা
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯০২ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট জাির, ক্ষ ত- মৃত তাজুে মুল্লুক, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৯০৩ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট সািসুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

শহর মুল্লুক, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ২০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৯০৪ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট ক্ষজয়াউে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

নূরুে আক্ষজি, সাং দক্ষিন 

দরগাহ  াড়া, ঈদগাঁও, সদর 

কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ১৫´ প্রস্থ ১০´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৯০৫ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট শালহদা মবগি, স্বািী- জাির 

আেি, সাং দক্ষিন দরগাহ 

 াড়া, ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৬০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৯০৬ কক্সবাজার কক্সবাজার সদর জমগহরগঘানা 

জরঞ্জ

জমগহরগঘানা ক্ষবট িক্ষরদা মবগি, স্বািী- ইউসুি, 

সাং দক্ষিন দরগাহ  াড়া, 

ঈদগাঁও, সদর কক্সবাজার

০.০৭০ ঈদোঁও নাই নাই ১৮৫০৫ ৪০২/১ ৪৪১৫ ২ মাটির জদয়াল টিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০´ প্রস্থ ১৫´

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করার হগয়গে

৬৯০৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িইজুন তালহর, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

উগেদ মামলা রুজু করার 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬৯০৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ক্ষজয়াবুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯০৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯১০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৬৯১১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নবী আেি, ক্ষ তা- ক্ষজয়াবুে 

হক, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯১২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯১৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িালতিা, স্বািী- ক্ষজয়াবুে হক, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড টিগনর জবিা 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯১৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা কাো পুতু, ক্ষ তা- ছয়দুর 

রহিান, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯১৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাক্ষেিা, স্বািী- আক্ষিন, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯১৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জান্নাতু, স্বািী- আক্ষির মহালসন, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৬৯১৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- মিারকান, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড টিগনর জবিা 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯১৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রাজু, স্বািী- আব্দুে িক্ষজদ, সাং-

  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৬৯১৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা কক্ষবর , ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

িক্ষজদ, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯২০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু সছয়দ, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ 

২০‘

ঐ

৬৯২১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আক্ষিনা, ক্ষ তা- মৃত শহর আেী, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৬৯২২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জনু, স্বািী- সািশুে আেি, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯২৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাক্ষিদা, স্বািী- িক্ষকর আহিদ, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯২৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইয়াছক্ষিন, স্বািী- নুরুে 

আক্ষিনর, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯২৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মরাক্ষজনা, স্বািী- মিাজাহার, সাং-

  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯২৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা অক্ষহদুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ 

৪০‘

ঐ

৬৯২৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯২৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সুেতান আহেদ, ক্ষ তা- মৃত 

কালদর ক্ষিয়া, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯২৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইসিাইে, ক্ষ তা- সুেতান, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৩০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ছক্ষেি, ক্ষ তা-  মৃত হালশি, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৩১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিারকান, ক্ষ তা- মৃত সাোিত 

উল্লাহ, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড টিগনর ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৩২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মদলোয়ার, ক্ষ তা- মিারকান, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৩৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহিদ, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৩৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রিজান আেী, ক্ষ তা- আব্দুে 

িালেক, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৩৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৩৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মতৌক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৩৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িকবুে আহােদ, ক্ষ তা- অক্ষছর 

রহিান, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ



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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৩৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আক্ষিনা, স্বািী- মৃত শাহ আেি, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৩৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শাহাজাহান, ক্ষ তা- শাহা আেি, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৪০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আোঃ ছাোি, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

ইসোি, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৪১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শাক্ষিনা, স্বািী- ছালবর 

আহােদ, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৪২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবু শিা, ক্ষ তা- ইছাহাক, সাং-

  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৪৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাহােদ মিাক্তার, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে আক্ষজজ, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৪৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা গুে বাহার, স্বািী- মৃত 

মিাজাহার, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৪৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মবোে, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ শক্ষি, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৪৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জাোে, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ শক্ষি, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৪৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মরলহনা, স্বািী- মিাক্তার, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৪৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে গক্ষণ, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৪৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাস্তাক, ক্ষ তা- আবুে কালশি, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৫০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শিসু, ক্ষ তা- মৃত হাক্ষকি, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৫১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সুেতান, ক্ষ তা- আবু সছয়দ, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৫২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- কালু, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৬৯৫৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শক্ষি আেি, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৫৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আলনায়ারা, স্বািী- আবু তালেব, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৫৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রিজান, ক্ষ তা- িক্ষনর আহিদ, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৫৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রিজান, ক্ষ তা- মৃত আেী বসু, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৫৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা উো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৫৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ক্ষরয়াজ, ক্ষ তা- োে ক্ষিয়া, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৫৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আেী বাবু, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৬০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবু সছয়দ, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৬৯৬১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শালহদ, ক্ষ তা- আব্দুে হাক্ষকি, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৬২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ক্ষজয়াবুে, ক্ষ তা- শাহাব উিীন, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৬৯৬৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- গইস্যা, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৬৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা বশর, ক্ষ তা- আবু সদয়ন, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৬৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুর কক্ষবর, ক্ষ তা- আব্দুছ 

ছাোি, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৬৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সািাি, ক্ষ তা- রিজান, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৬৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাছান, ক্ষ তা- জাির, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২৫‘

ঐ

৬৯৬৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জাির আহিদ, ক্ষ তা-

গুেছরাবা, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৬৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত ক্বারী 

িক্ষিজ, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৭০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আেতাজ, ক্ষ তা- ক্বারী িক্ষিজ, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৭১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মুক্তার, ক্ষ তা- আক্তার ক্ষিস্ত্রী, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৭২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আইদুরু, ক্ষ তা- আক্তার ক্ষিস্ত্রী, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৭৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িক্ষহদুর রহিান,ক্ষ তা- মৃত িীর 

আহিদ, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৭৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ছক্ষেি, ক্ষ তা- অজ্ঞাত সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ 

৩০‘

ঐ

৬৯৭৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা কক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৭৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শক্ষিক, ক্ষ তা- ছক্ষেি, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৭৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা খালেক, ক্ষ তা- আব্দুে কক্ষরি, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৭৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আেী আহিদ, ক্ষ তা- শহর 

আেী, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৬৯৭৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জয়নাে, ক্ষ তা- মহাছন, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৮০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জক্ষসি, ক্ষ তা-মহাছন, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৮১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা কািাে, ক্ষ তা- মহাছন, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৮২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মহাছন, ক্ষ তা- সছয়দ কক্ষরি, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৮৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জান্নাতু, ক্ষ তা- মিাস্তাক, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৮৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুরুে আেি, ক্ষ তা- সওদাগর, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৮৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জাির, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৮৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাস্তিা, ক্ষ তা- মদলোয়ার, সাং-

  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৮৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাক্ষিদ, ক্ষ তা- মদলোয়ার, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৮৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িক্ষিজ, ক্ষ তা- মদলোয়ার, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৮৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সুেতান, ক্ষ তা- রক্ষিজ, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৯০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা বজে, ক্ষ তা- রক্ষিজ, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৯১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রক্ষিজ, ক্ষ তা- মৃত িক্ষতয়ার, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৯২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নক্ষজর, ক্ষ তা- মৃত িক্ষরদ, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৯৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মহোে, ক্ষ তা- ইসোি, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৯৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা তানিীর, ক্ষ তা- আবু তালহর, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৯৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মবোে, ক্ষ তা- ইসোি, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৯৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মবোে, ক্ষ তা- ইসোি, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৯৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ছফুর, ক্ষ তা- ইসোি, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৬৯৯৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জয়নাে, ক্ষ তা- ইসোি, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৯৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুর ইসোি, ক্ষ তা- মৃত জালবর, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০০০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুর আহািদ, ক্ষ তা- মৃত 

জালবর, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০০১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা খুরক্ষশদা, স্বািী- কািাে, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০০২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আলনায়ারা, স্বািী- মৃত গুরা 

ক্ষিয়া, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০০৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাক্ষিদা, স্বািী- মিাোঃ হাছান, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০০৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জাির, ক্ষ তা- মৃত আয়ুব, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০০৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- জাির, সাং-

  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০০৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রক্ষহিা, স্বািী- রিজান, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০০৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সছয়দ নুর, ক্ষ তা- মৃত বান্ডু, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২১‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০০৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাস্তাক, ক্ষ তা- এিতাজ, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০০৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জাোে, ক্ষ তা- বান্ডু, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০১০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবদুে গফুর, ক্ষ তা- বান্ডু, সাং-

  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০১১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শাহ আেি, ক্ষ তা-সছয়দ 

আকবর, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০১২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জক্ষহর, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

জব্বার, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০১৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- কালু, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০১৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মখারলশদ, ক্ষ তা- কালু, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০১৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আলয়শা, স্বািী- অজ্ঞাত, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০১৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আক্ষির, ক্ষ তা- কালু, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০১৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জাক্ষগর, ক্ষ তা- কালু, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০১৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জয়নাে, ক্ষ তা- আক্ষির, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০১৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মদলোয়ার, ক্ষ তা- মৃত সুেতান, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০২০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সাইফুে, ক্ষ তা- সুেতান, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০২১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ছুরুত আেি, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহালসন, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০২২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা প্যাোন ব, ক্ষ তা- মৃত মহালসন, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০২৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আরিান, ক্ষ তা- মিৌেিী, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ 

৪০‘

ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০২৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আেী আহিদ, ক্ষ তা- আবু 

সছয়দ, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০২৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মশখ আহিদ, ক্ষ তা- আবু 

সছয়দ, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০২৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাসলেি, ক্ষ তা- কালু, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ 

৩০‘

ঐ

৭০২৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িনছুর, ক্ষ তা- কালু, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০২৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ক্ষদদার, ক্ষ তা- সদল্লা, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০২৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সদল্লা, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

জক্ষেে, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৩০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জক্ষসি, ক্ষ তা- সধল্লা, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৩১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আেী আকবর, ক্ষ তা- আব্দুে 

গফুর, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৩২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিানাি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

গফুর, সাং-  াহাড়তেী, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৩৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সসয়দা, স্বািী- জয়নাে, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০৩৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আিানু, ক্ষ তা- িক্ষনক্ষছয়া, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০৩৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জক্ষসি, ক্ষ তা- িীর আহিদ, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০৩৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জয়নাে, ক্ষ তা- িীর আহিদ, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০৩৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবু বকর, ক্ষ তা- ইসোি, সাং-

  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০৩৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইসোি, ক্ষ তা- ক্ষিয়া মহালসন, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০৩৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুে গক্ষণ, ক্ষ তা- ইসোি, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০৪০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা উো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আেী বসু, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৪১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা দানু,, ক্ষ তা- আেী বসু, সাং- 

 াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৪২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা খুইল্লা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আেী বসু, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৪৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাক্ষিদুল্লাহ, ক্ষ তা- আবু তালহর, 

সাং-  াহাড়তেী, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৪৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাক্তার আহেদ, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহেদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.১৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৪০‘

ঐ

৭০৪৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাজালেে, ক্ষ তা- মৃত শুক্কুর, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.১৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ 

৪০‘

ঐ

৭০৪৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মবোে, ক্ষ তা- মৃত শুক্কুর, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ 

২০‘

ঐ

৭০৪৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শক্ষহদু, ক্ষ তা- আব্দু রক্ষশদ, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০৪৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ছক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত মিান্তাজ, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৪৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- মগাোি 

কক্ষবর, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পক্ষলক্ষিগনর 

ঘর দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৫০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ক্ষরদুয়ান, ক্ষ তা-  আবদু ছত্তর, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৫১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা এরশাদুর, ক্ষ তা- আব্দু ছত্তর, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৫২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুর আহেদ, ক্ষ তা- মসানােী, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৫৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সালবকুন্নাহার, স্বািী- আক্ষজি, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ মাটির জদওয়াল 

পক্ষলক্ষিন জসড দদঘয্ 

৪০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৫৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জান্নাত আরা, স্বািী- আবুে 

হালশি, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০৫৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আক্ষজি, ক্ষ তা- মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৭০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ মাটির জদওয়াল 

পক্ষলক্ষিন জসড দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৫৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা তালহর, ক্ষ তা- নক্ষজর আহেদ, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.১০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭০৫৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রাক্ষজয়া, স্বািী- নুর ইসোি, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৭০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৫৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রুক্ষব, স্বািী- শািসু, সাং- পূব ব 

কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৫৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মুহনা, স্বািী- আরিাত, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৫০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০৬০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িক্ষরদ, ক্ষ তা- আব্দু সছয়দ, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৭০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৫০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭০৬১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আব্দু সছয়দ, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৪০‘

ঐ

৭০৬২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শিসু, স্বািী- দুদু ক্ষিয়া, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৬৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইউনুছ, ক্ষ তা- িাহমুদ মহালসন, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.১৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৫০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭০৬৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুর আহেদ, ক্ষ তা- আবদুে 

িতেব, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ 

১৫‘

ঐ

৭০৬৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আেি, ক্ষ তা- মিাস্তাক, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৬৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাক্ষিদা, স্বািী- মিাস্তাক, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৭০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৬৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মনজাি উিীন, ক্ষ তা- আক্ষজরন, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৭০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২৫‘

ঐ

৭০৬৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রুলবে, ক্ষ তা- জবরু, সাং- পূব ব 

কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৭০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৬৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জক্ষেে, ক্ষ তা- মিাজালহর 

আহিদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৭০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাজালেে, ক্ষ তা- মৃত ছাোি 

ক্ষিয়া, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.১৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭০৭১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দু নুর, ক্ষ তা- মৃত মিাক্তার 

আহিদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৭০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০৭২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ কক্ষরি, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৭৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রক্ষিজ আহেদ, ক্ষ তা- নুর 

মিাহােদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৭৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সাহানু, স্বািী- মৃত ইসোি, সাং-

 পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৭৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা এহসানুে হক, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৭৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ছক্ষেি, ক্ষ তা- সছয়দ আকবর, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.১৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭০৭৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবুে কাোি, ক্ষ তা- রক্ষশদ, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৭৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ক্ষিজান, ক্ষ তা- দুদু ক্ষিয়া, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭০৭৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সালবকুন্নাহার, ক্ষ তা- িক্ষরদ 

আহেদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৮০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা বাদশা, ক্ষ তা- সছয়দ আকবর, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৮১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মবোে, ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

আহিদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৮২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আক্ষিন খাতুন, স্বািী- মিাহােদ 

মহালসন, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৮৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জক্ষসি, ক্ষ তা- িকবুে আহিদ, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৫০‘, প্রস্থ ৪০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০৮৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আক্ষিনা খাতুন, স্বািী- মিাহােদ 

মহালসন, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৮৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িক্ষরদা ইয়াছক্ষিন, স্বািী- নুরুে 

হাক্ষকি, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৮৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাক্ষিদুে হক, ক্ষ তা- মিাহােদ 

মহালসন, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিন জসড মাটির 

ঘর দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৮৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সালেহা, স্বািী- আব্দুর রক্ষহি, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৮৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

আেি, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.১৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭০৮৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা কািাে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে শিা, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭০৯০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা োয়ো, স্বািী- জালবর, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিন জসড পক্ষলক্ষিন 

জবিা দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ 

১০‘

ঐ

৭০৯১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আসিা, স্বািী, মহালসন, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৯২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িালতিা, স্বািী- মহালসন, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৯৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত মিাক্তার 

আহিদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭০৯৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ভূইষ্যানী, স্বািী- মিাহলসন, সাং-

 পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১২‘, প্রস্থ ৮‘

ঐ

৭০৯৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইিন মহালসন, ক্ষ তা- মিাহলসন, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০৯৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রক্ষহিা, স্বািী- ক্ষিজানুর রহিান, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭০৯৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আ: গফুর, ক্ষ তা- অক্ষছর 

রহিান, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭০৯৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা োলু মবগি, স্বািী- েক্ষতি, সাং-

 পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.১৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭০৯৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুর জাহান, স্বািী, আক্ষজর 

রহিান, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১০০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মরাক্ষজনা, ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১০১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মসক্ষেনা, স্বািী- ইউনুছ, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড টিগনর জবিা 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১০২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত হ রত 

আেী, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.১৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭১০৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জয়নাে, ক্ষ তা-  মৃত মসানােী, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.১৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭১০৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িকতুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ জিা, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১০৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মরাক্ষজনা, স্বািী- িীর কালশি, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১০৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা তফুরা, ক্ষ তা- আবুে কালশি, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১০৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সালকরা মবগি, স্বািী- 

ক্ষসকান্দার, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১০৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আেি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে 

মিানাি, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১০৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা এহসান, ক্ষ তা- আেি, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১১০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সাহাব উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

ইসহাক, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১১১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিজর আব্দুে ছাোি, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহেদ, সাং- পূব ব 

কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১১২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িনজুর, ক্ষ তা- নক্ষজর আহেদ, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১১৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িালতিা, স্বািী- নুরুে আেি, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১১৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা গুরা ক্ষিয়া, িাতা- নুরু খাতুন, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.১০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪৮‘, প্রস্থ 

৩৬‘

ঐ

৭১১৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইিাি মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

কালু, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১১৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রালহো মবগি, স্বািী- আহেদুর 

রহিান, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১১৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা কািরুন্নাহার, স্বািী হাক্ষিদুে 

হক, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১১৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মরাকসানা, স্বািী- ক্ষিজান, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১১৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুে আক্ষেি, ক্ষ তা- ওবাইদুে 

হক, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১২০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির 

মহালসন, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১২১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মরাক্ষজনা, স্বািী- আব্দুে আক্ষেি, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১২২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জানু, স্বািী- রক্ষিক, সাং- পূব ব 

কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১২৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িনজুর, ক্ষ তা- মৃত- আক্ষির 

মহালসন, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১২৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাক্তার, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির 

মহালসন, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১২৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মখারলশদ, ক্ষ তা-  মৃত আক্ষির 

মহালসন, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১২৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুরুে আেি, ক্ষ তা-  মৃত আক্ষির 

মহালসন, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১২৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাক্ষিদা, স্বািী, আক্ষির মহালসন, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১২৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সছয়দনুর, ক্ষ তা- আব্দুে 

কালদর, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭১২৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হালজরা খাতুন, স্বািী- রক্ষবউে 

কক্ষরি, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৩০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মখারক্ষশদা মবগি, স্বািী- আব্দু 

রক্ষশদ, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৫০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ
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ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৩১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং- পূব ব 

কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১৩২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সতয়ব, ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আহিদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১৩৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

হক, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৭০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৩৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রক্ষিজ, ক্ষ তা- আিক্ষরকা, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৩৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আিক্ষরকা, ক্ষ তা- মৃত সছয়দ 

আহােদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড টিগনর জবিা 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১৩৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শাহানুর, স্বািী- ছক্ষেি, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৩৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে হাক্ষকি, সাং- পূব ব 

কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৩৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- মৃত ডর 

ক্ষিয়া, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৩৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হালিজ আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষহদা, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১৪০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সছয়দ মহালসন, ক্ষ তা- আব্দুে 

মছাবাহান, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১৪১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবুে কাোি, ক্ষ তা- আব্দু 

মছাবাহান, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ
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দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৪২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাক্তার আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আহােদ আেী, সাং- পূব ব 

কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৪৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জাক্ষকর, ক্ষ তা- মিাহােদ 

মহালসন, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১৪৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইসোি, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

আেি, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৪৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুে মরজাক, ক্ষ তা- সছয়দ 

আেি, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১৪৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ছায়ারা খাতুন, ক্ষ তা- সছয়দ 

কাজী, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১৪৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সসয়দ কাজী, ক্ষ তা- মৃত 

িস্তিা, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর জসড মাটির 

ঘর দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১৪৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ছমুদা, ক্ষ তা- কািাে, সাং- পূব ব 

কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১৪৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সালকরা, ক্ষ তা- মৃত আক্তার 

কািাে, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৭০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৫০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জািাে, ক্ষ তা- মৃত বদরক, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড টিগনর জবিা 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১৫১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা কািাে, ক্ষ তা- মৃত বদরক, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর জসড 

পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১৫২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সাইফুে , ক্ষ তা- বদরক, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ



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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৫৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নাক্ষছর, ক্ষ তা- জানু, সাং- পূব ব 

কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৫৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িক্ষরদুে হক, ক্ষ তা- মৃত ইক্ষিস, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১৫৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ননু মবগি, স্বািী- মৃত আহেদ 

সছয়দ, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৭০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৫৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িনতাক্ষছ, ক্ষ তা- মৃত োে ক্ষিয়া, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১৫৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা লুতু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহােদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৫৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জক্ষকর আেি, ক্ষ তা-  মুত নুর 

আহেদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৫৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহােদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৬০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রালসে, ক্ষ তা-  মৃত নুর 

আহােদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৩০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৬১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শহর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহােদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৬২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শাহ জাহান, ক্ষ তা- মিাহােদ 

মহালসন, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ ক্ষবক্ষডং দদঘয্ ৪৮‘, প্রস্থ 

৩৬‘

ঐ

৭১৬৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইসোি, ক্ষ তা- মৃত শহর 

মুল্লুক, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৬৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রুলবে, ক্ষ তা- মহালসন আেী, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৬৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মসালহে, ক্ষ তা- মৃত হারুন, সাং-

 পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পক্ষলক্ষিগনর 

ঘর দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৬৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইসোি, ক্ষ তা-  মৃত হারুন, সাং-

 পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১৬৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইউনুস, ক্ষ তা- মৃত- মিাক্তার 

আহেদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৬৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত জহর 

মুেক, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৪৮‘, প্রস্থ ৩৬‘

ঐ

৭১৬৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িারুক, ক্ষ তা- মৃত এজাহার 

ক্ষিয়া, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৭০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আিসার আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আহেদ আেী, সাং- পূব ব 

কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.১০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ ক্ষবক্ষডং ২ তলা দদঘয্ 

৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭১৭১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- শুক্কুর, সাং-

 পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৭২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা োক্ষখ, স্বািী- ওোস, সাং- পূব ব 

কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড টিগনর ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১৭৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রাশু মবগি, স্বািী- আেী 

আহােদ, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৫০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড টিগনর ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১৭৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আরািা, স্বািী- হাক্ষিদ, সাং- 

পূব ব কাদির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড টিগনর ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১৭৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবু বকর, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

আেি, সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৬০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড টিগনর ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৭৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িনছুর, ক্ষ তা- মৃত মসানােী, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৭০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৭৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- মৃত রাসুয়া, 

সাং- পূব ব কাদির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.০৮০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১৭৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শািসু আেি, ক্ষ তা-আকতার 

কািাে, সাং- পূব ব কাদির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.০৯০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১৭৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা বজে আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

বখক্ষতয়ার আহিদ, সাং- পূব ব 

হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭১৮০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা এনামুে হক, ক্ষ তা- বজে 

আহিদ, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১৮১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

শুককুর, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৪০‘

ঐ

৭১৮২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা দক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

আব্: শুককুর, সাং- পূব ব হাক্ষির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭১৮৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সুেতান 

আহিদ, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৮৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মবোে, ক্ষ তা- মিাহােদ 

ক্ষসরাজ, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৮৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা এনামুে হক, ক্ষ তা- মৃত বাো 

ক্ষিয়া, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৮৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

ছালবর আহিদ, সাং- পূব ব 

হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড  দদঘয্ ২০‘, 

প্রস্থ ১৫‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৮৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত ছালবর 

আহিদ, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পাকা ক্ষবক্ষডং ঘর দদঘয্ 

৪০‘, প্রস্থ ১৪‘

ঐ

৭১৮৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দু শক্ষি, ক্ষ তা-আক্তার 

মহালসন, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১৮৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাহােদ আক্ষজজ, ক্ষ তা- মৃত 

োন্ডা ক্ষিয়া, সাং- পূব ব হাক্ষির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৯০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সালদক, ক্ষ তা-  মৃত গুরা ক্ষিয়া, 

সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৯১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত গুরা 

ক্ষিয়া, পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৯২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সালবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭১৯৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ভূলু, ক্ষ তা- মিাোঃ আবু, সাং- 

পূব ব হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৯৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সািশু, ক্ষ তা- মৃত িিতাজ 

আহিদ, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৯৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত আেী 

মহালসন, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৯৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

িিতাজ আহিদ, সাং- পূব ব 

হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৯৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাহােদ গফুর, ক্ষ তা-  মৃত 

কালদর, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭১৯৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শািসুন নাহার, স্বািী- ক্ষজয়াউে 

হক, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১০‘, প্রস্থ ১০‘

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৯৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাহােদ মহোে, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসরাজুে হক, সাং- পূব ব হাক্ষির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২০০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শািসুে আেি, ক্ষ তা- আক্তার 

কাি, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২৫‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২০১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জাির, ক্ষ তা-মৃত গুরা ক্ষিয়া, 

সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২০২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা বাডু, ক্ষ তা- মৃত গুরা ক্ষিয়া, সাং-

 পূব ব হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২০৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিা: ক্ষসদু, ক্ষ তা- মৃত গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২০৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সািশু, মৃত গুরা ক্ষিয়া, সাং- পূব ব 

হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২০৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িালতিা, স্বািী- গুরা ক্ষিয়া, সাং-

 পূব ব হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২০৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা এেবর নাহার, স্বািী- 

নুরুজ্জািান, সাং- পূব ব হাক্ষির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিগনর জবিা ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২০৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত ক্ষছক্ষিক 

আহিদ, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিগনর জবিা ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২০৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আনসুর আেি, ক্ষ তা- আহােদ 

আেী, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৬০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিন ঘর, ৪০‘, প্রস্থ 

৩৮‘

ঐ

৭২০৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা বাবুে, ক্ষ তা- মৃত মিাহােদ 

আেী, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৬০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পাকা ক্ষবক্ষডং ঘর দদঘয্ 

৪০‘, প্রস্থ ৩৮‘

ঐ

৭২১০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবসার, ক্ষ তা- মৃত মিাহােদ 

আেী, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পাকা ক্ষবক্ষডং ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২১১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা এসানু, ক্ষ তা- মৃত মুক্ষিজ, সাং- 

পূব ব হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২১২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সছয়দুল্লা, ক্ষ তা- মৃত হাসান 

আেী, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২১৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আকতার মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আহিদ, সা- পূব ব হাক্ষির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২১৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জান্নাতুে মিরলদৌস, স্বািী- 

নজরুে, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২১৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুে শক্ষি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্তার মহালসন, সাং- পূব ব 

হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২১৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িক্ষরয়ি খাতুন, স্বািী- মৃত 

হাসান আেী, সাং- পূব ব হাক্ষির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২৫‘

ঐ

৭২১৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিা: শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত 

হাসান আেী, সাং- পূব ব হাক্ষির 

 াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২১৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আ: মিাতালেব, ক্ষ তা- মৃত 

িাহমুদ, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২১৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- আবু 

তালেব, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২২০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- আবু 

তালেব, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২২১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিারকান, ক্ষ তা- িকবুে 

আহিদ, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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আর.এস 

দাগ

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২২২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সুিন, ক্ষ তা- মৃত িক্ষিজ, সাং- 

পূব ব হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২২৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি কালদর, সাং- পূব ব 

হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩৫‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২২৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ক্ষিলরাজা খাতুন, স্বািী- নুর 

আহেদ, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিন ঘর দদঘয্ ১০‘, 

প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২২৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রুলবে, ক্ষ তা- মৃত আব্দু শুক্কুর, 

সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিন ঘর দদঘয্ ১০‘, 

প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২২৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িালয়শা, স্বািী- রুলবে, সাং- 

পূব ব হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিন ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২২৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিা: শক্ষরি, ক্ষ তা- মিা: ইউনুছ, 

সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিন ঘর দদঘয্ ১০‘, 

প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২২৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিা: মিাক্তার, ক্ষ তা-  মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২৫‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২২৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিা: জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা- 

মগাোি কালদর, সাং- পূব ব 

হাক্ষির  াড়া, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৩০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মরশিা, স্বািী- মিাক্তার আহিদ, 

সাং- পূব ব হাক্ষির  াড়া, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ইগটর ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৩১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মছনুয়ারা, স্বািী- ক্ষিলরাজ, সাং- 

হাক্ষির  াড়া, (সক্ষেি এর 

 াহাড়) রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১২‘, প্রস্থ ১২‘

ঐ

৭২৩২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবদু ছাোি, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিন জসড মাটির 

ঘর দদঘয্ ১৪‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৩৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা এনামুে হক, ক্ষ তা- মৃত আবুে 

কাক্ষছি, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১২‘

ঐ

৭২৩৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- নুরুে হক, 

সাং- হাক্ষির  াড়া, (ছক্ষেি এর 

 াহাড়) রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৩৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- মিা: 

শক্ষি, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড  ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৩৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- মিা: 

শক্ষি, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৮০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৫০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২৩৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত সুেতান 

আহিদ, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২৩৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সরওয়ার কািাে, ক্ষ তা- 

মনজাি উিীন, সাং- হাক্ষির 

 াড়া, (সক্ষেি এর  াহাড়) 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২৩৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসরাজ, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(ছক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৪০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- মৃত জুলু 

ক্ষিয়া, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(ছক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৪১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা োলু, ক্ষ তা- মৃত সুেতান 

আহিদ, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২৫‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৪২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিা: ইক্ষেয়াছ , ক্ষ তা- মৃত শাহ 

আেি, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(ছক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২৪৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিা: কাউসার, ক্ষ তা- মদলোয়ার 

মহালসন, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৪৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িনছুর আেি, ক্ষ তা- নুর 

মিাহােদ, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(ছক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১২‘

ঐ

৭২৪৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রাজা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

কালু, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৪৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সছয়দ, ক্ষ তা- মৃত আব্দু ছাোি, 

সাং- হাক্ষির  াড়া, (ছক্ষেি এর 

 াহাড়) রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৪৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- চান ক্ষিয়া, 

সাং- হাক্ষির  াড়া, (সক্ষেি এর 

 াহাড়) রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৪৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আলনায়ারা, স্বািী- আবুে 

কাক্ষছি,সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১২‘

ঐ

৭২৪৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আেী মহালসন, 

সাং- হাক্ষির  াড়া, (সক্ষেি এর 

 াহাড়) রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৫০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িাসুন, ক্ষ তা- মৃত কাো ক্ষিয়া, 

সাং- হাক্ষির  াড়া, (সক্ষেি এর 

 াহাড়) রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৫১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোে, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড  ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৫২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা োে মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে মিাতালেব, সাং- হাক্ষির 

 াড়া, (সক্ষেি এর  াহাড়) 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১২‘

ঐ

৭২৫৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শািসুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ওহাদ ছাোি, সাং- হাক্ষির 

 াড়া, (সক্ষেি এর  াহাড়) 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৫৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

িনজুর রহিান, সাং- হাক্ষির 

 াড়া, (সক্ষেি এর  াহাড়) 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

১২‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৫৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবু বক্কর, ক্ষ তা- নুরুে আেি, 

সাং- হাক্ষির  াড়া, (সক্ষেি এর 

 াহাড়) রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

২৫‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২৫৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আেী আহিদ, ক্ষ তা-  মৃত 

আব্দুে হক, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৫৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- মৃত আব্দু 

রক্ষহি, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৫৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মহাছন আেী, ক্ষ তা- মৃত আে 

মিাহােদ, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২৫৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা কাোি, ক্ষ তা- মৃত মিাতালেব, 

সাং- হাক্ষির  াড়া, (সক্ষেি এর 

 াহাড়) রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৬০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৬০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সক্ষদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তিা,সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৬০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৬১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত হাছান 

আেী, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৬০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭২৬২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিন জসড মাটির 

ঘর দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৬৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মহোে, ক্ষ তা- মৃত ওসিান, 

সাং- হাক্ষির  াড়া, (সক্ষেি এর 

 াহাড়) রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২৫‘

ঐ

৭২৬৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইসিাইে, ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

১০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৬৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জািাে, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আকবর, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২৬৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা কািাে, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আকবর, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড  ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৬৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা উো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আব্দুে 

কক্ষরি, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২৬৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা খাইরুে বশর, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে মহালসনসাং- হাক্ষির 

 াড়া, (সক্ষেি এর  াহাড়) 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

৩০‘, প্রস্থ ২৫‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৬৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রালশদা, স্বািী- মৃত ইসোি, 

সাং- হাক্ষির  াড়া, (সক্ষেি এর 

 াহাড়) রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৭০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মখারক্ষশদা, স্বািী- মৃত মবোে, 

সাং- হাক্ষির  াড়া, (সক্ষেি এর 

 াহাড়) রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭২৭১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসরাজ, সাং- হাক্ষির  াড়া, 

(সক্ষেি এর  াহাড়) রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৭২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জাোে আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আলক্কে আেী, সাং- হাক্ষির 

 াড়া, (সক্ষেি এর  াহাড়) 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩৫‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৭৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবদুে হক, ক্ষ তা-  মৃত 

আবদুে কালদর, সাং- 

থক্ষেয়ালঘান, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭২৭৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবদুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং- 

থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পাকা ঘর দদঘয্ ৪৫‘, 

প্রস্থ ৪০‘

ঐ

৭২৭৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবদুে বারী, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং- 

থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩৫‘

ঐ

৭২৭৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আেী, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৭৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুর আহিদ,ক্ষ তা- মৃত নক্ষজর 

আেী, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩৫‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২৭৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ছালবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নজক্ষর আেী, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২৭৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- ছালবর 

আহিদ, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড পাকা ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১০‘

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৮০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মছনুয়ারা, স্বািী- মৃত িকবুে 

আহিদ, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২৮১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত মেদু 

ক্ষিয়া, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

২৫‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৮২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাক্ষিদা মবগি, স্বািী- হাক্ষনি, 

সাং- থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

৩০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৮৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী আক্ষির সুেতান সাং- 

থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৫০‘, প্রস্থ ৪০‘

ঐ

৭২৮৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত বাচা 

ক্ষিয়া, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩৫‘

ঐ

৭২৮৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা- আব্দু 

রক্ষশদ, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৬০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪৫‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭২৮৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ, সাং- 

থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৮৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জান্নাতু, ক্ষ তা- নুরুে হক, সাং- 

থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১২‘

ঐ

৭২৮৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২৫‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৮৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মিাহােদ 

আক্ষিন, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৯০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আনছারুল্লাহ, ক্ষ তা- মিা: 

আক্ষিন, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.১০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

১৫‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৯১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা- হাক্ষিদ, সাং- 

থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ



মিৌজা
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দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৯২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ক্ষিজান, ক্ষ তা- মিাহােদ 

আক্ষিন, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭২৯৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- মিাহােদ 

হাক্ষিদ, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭২৯৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে গক্ষণ, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৫০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭২৯৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা- আব্দুে 

নবী, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ২৫‘

ঐ

৭২৯৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা রক্ষহিা খাতুন, স্বািী- আবুে 

কাোি, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৫০‘, প্রস্থ ২৫‘

ঐ

৭২৯৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা হাক্ষিদ মহাছন, ক্ষ তা- জাির 

আহিদ, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

৫০‘, প্রস্থ ৪০‘

ঐ

৭২৯৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং- 

থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২৫‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭২৯৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ক্ষদলোয়ারা, স্বািী- নুরুে হুদা, 

সাং- থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭৩০০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা- সািশুে 

আেি, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭৩০১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবদু রক্ষহি, ক্ষ তা- আবুে 

মহাছন, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭৩০২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিাবারক, ক্ষ তা- মৃত আবদুে 

মিাত্তালেব, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিন জসড টিগনর 

ঘর দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭৩০৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা জািাে, ক্ষ তা- ছালবর আহিদ, 

সাং- থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২৫‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৩০৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মিারকান, ক্ষ তা- আবদু রক্ষশদ, 

সাং- থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২৫‘

ঐ

৭৩০৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা িিতাজ, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির 

মহাছন, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭৩০৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবুে মহাছন, ক্ষ তা- 

িিতাজ,সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭৩০৭ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবুে হাক্ষশি, ক্ষ তা- িিতাজ, 

সাং- থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ১৫‘, প্রস্থ ১২‘

ঐ

৭৩০৮ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সছয়দ মহাছন, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭৩০৯ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা নুরুে আেি, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৬৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৪০‘, প্রস্থ ৩০‘

ঐ

৭৩১০ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সুেতান আহিদ, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৬৪০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩৫‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭৩১১ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা সছয়দ নুর, ক্ষ তা-  আক্ষির 

হািজা, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৩০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭৩১২ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ক্ষদদার আেি, ক্ষ তা- মৃত আেী 

মহাছন, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.২০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

৭৩১৩ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আেী আহিদ, ক্ষ তা- মৃত মিা: 

আেী, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৪০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ২৫‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ

৭৩১৪ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা ক্ষরনা আক্তার, স্বািী- মৃত 

আবদুে সালেি, সাং- 

থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, রামু, 

কক্সবাজার।

০.৩২০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ পক্ষলক্ষিগনর ঘর দদঘয্ 

১০‘, প্রস্থ ১০‘

ঐ

৭৩১৫ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা আবুে কালশি, ক্ষ তা-  আক্ষির 

আেী, সাং- থক্ষেয়ালঘানা, 

রক্ষশদনগর, রামু, কক্সবাজার।

০.৬০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড মাটির ঘর 

দদঘয্ ৩০‘, প্রস্থ ২০‘

ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৩১৬ কক্সবাজার রামু জমগহরগঘানা কাক্ষলরেিা মহালসন, ক্ষ তা- আব্দুে বারী, 

সাং- থক্ষেয়ালঘানা, রক্ষশদনগর, 

রামু, কক্সবাজার।

০.৬০০ জঙ্গল ধক্ষলরেিা নাই নাই ১ ১ ২২ ২ টিন জসড ঘর দদঘয্ 

২০‘, প্রস্থ ১৫‘

ঐ

সব বলিাে= ২৩০৬.৪১৪

মিৌজা ক্ষস.এস  দাগ ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস দাগ ক্ষব.এস খক্ষতয়ান

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

১ কক্সবাজার জপকুয়া বারবাক্ষকয়া বারবাক্ষকয়া  আেিগীর গং, ক্ষ তা- 

আবুে বশর, সাং-ক্ষগোতক্ষে, 

ম কুয়া, কক্সবাজার।
৪৩৫৭, ১৭৭৩, ১১৭৭ ৩০০২ ২

ঘরবািী, বসতক্ষভটা বনভূক্ষম জেগি জদয়ার 

জন্য জনাটিি প্রদান করা 

হগয়ে।

২ " " " " িনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-আেী 

আহেদ, সাং- আবাদীলঘানা 

বারবাক্ষকয়া, ম কুয়া, 

কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০৩/ ক্ষবক্ষব অব ৯-১০

৩ " " " " জাহাঙ্গীর গং, ক্ষ তা: 

জাির, সাং-ক্ষগোতক্ষে, 

উ লজো-ম কুয়া, মজো-

কক্সবাজার

'' '' '' '' বনভূক্ষম জেগি জদয়ার 

জন্য জনাটিি প্রদান করা 

হগয়ে।

৪ " " " " আেিগীর গং, ক্ষ ং-জাির, 

সাং-ক্ষগোতক্ষে, উ লজো-

ম কুয়া, মজো-কক্সবাজার

'' '' '' '' বনভূক্ষম জেগি জদয়ার 

জন্য জনাটিি প্রদান করা 

হগয়ে।

৫ " " " " জালয়দুে হক গং, ক্ষ তা- 

মৃত নুর মিাহােদ, সাং-

ক্ষগোতক্ষে, উ লজো-ম কুয়া, 

মজো-কক্সবাজার

'' '' '' '' বনভূক্ষম জেগি জদয়ার 

জন্য জনাটিি প্রদান করা 

হগয়ে।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন ক্ষবভাগের কক্সবাজার জজলা

ে) ব্যক্ষি মাক্ষলকানাধীন ঘর-বাক্ষি, বসতক্ষভটা

ক্রোঃ নং মজো উ লজো ক্ষবে জবরদখেকারী

র নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত 

বনভূক্ষি (একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলে

র ক্ষববরণ 

(সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো 

প্রশাসলন উলেদ 

প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০ বারবাক্ষকয়া



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬ " " " "  মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা-

মিাহােদ আেি,   সাং- 

আবাদীলঘানা বারবাক্ষকয়া, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০১/ ক্ষবক্ষব অব ৯১০-১১

৭ " " " " নুরে আেি গং,ক্ষ তা- 

শাহেি, সাং-ক্ষগোতক্ষে, 

ম কুয়া, কক্সাবাজার

'' '' '' '' বনভূক্ষম জেগি জদয়ার 

জন্য জনাটিি প্রদান করা 

হগয়ে।

৮ " " " " আবু হাক্ষনি গং, ক্ষ তা- আবু 

ক্ষছক্ষিক, সাং-ক্ষগোতক্ষে, 

ম কুয়া, কক্সাবাজার

'' '' '' '' বনভূক্ষম জেগি জদয়ার 

জন্য জনাটিি প্রদান করা 

হগয়ে।

৯ " " " " নন্না ক্ষিয়া গং, ক্ষ তা- মৃত 

আহেদ মহালসন, সাং-

ক্ষগোতক্ষে, ম কুয়া, 

কক্সাবাজার

'' '' '' '' বনভূক্ষম জেগি জদয়ার 

জন্য জনাটিি প্রদান করা 

হগয়ে।

১০ " " " "  ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা-নন্না 

ক্ষিয়া,  সাং- আবাদীলঘানা 

বারবাক্ষকয়া, ম কুয়া, 

কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

২/ক্ষবব অব ১০-১১

১১ " " " "  সাহাব আেী, ক্ষ তা-দুো 

ক্ষিয়া, সাং-ছনলখাো 

বারবাক্ষকয়া,  ম কুয়া, 

কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

১৭/ক্ষবব অব ১১-১২

১২ " " " " মসলনায়ারা, স্বািী-মিা: 

শাক্ষহনুর, সাং-িারুয়ােখােী 

বারবাক্ষকয়া, 

ম কুয়া,কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

১২/ক্ষবব অব ১৩-১৪

১৩ " " " "  মিা: সািাি মহালসন, ক্ষ তা-

কালু, সাং-ছনলখাো, 

ম কুয়া, কক্সাবাজর

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

১৭/ক্ষবব অব ১৩-১৪

১৪ " " " " মিা: ইছহাক, ক্ষ তা-মিা: 

ওসিান,  সাং-ছনলখাো, 

ম কুয়া, কক্সাবাজর

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০২/ক্ষবব অব ১৪-১৫

৬০ বারবাক্ষকয়া



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫ মিা: রক্ষবউে আেি, ক্ষ তা-

আবদুে হাক্ষিদ, সাং- 

িারুয়ােখােী বারবাক্ষকয়া, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০৩/ক্ষবব অব ১৪-১৫

১৬ মিা: ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা-

 জক্ষহর উক্ষি্ন, সাং-

কাোমুরা  াহাক্ষরয়াখােী, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০৮/ক্ষবব অব ১৪-১৫

১৭ " " " " মিা: জালকর  মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত: ছেন আেী, সাং-

িারুয়ােখােী , 

রাববাক্ষন াড়া, ম কুয়া, 

কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

২৩/ক্ষবব অব ১৪-১৫

১৮ " " " " মসালহে, ক্ষ তা-মবোে 

উক্ষিন, সাং- ছনলখাো 

বারবাক্ষকয়া, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

১/ক্ষবক্ষব অব ১৫-১৫

১৯ " " " " মিা: জয়নাে আলবদীন, 

ক্ষ তা-মিা: সক্ষির আহেদ,  

সাং- ছনলখাো বারবাক্ষকয়া, 

ম কুয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

৭/বাবা অব ১৫-১৬

২০ " " " "  মিা: ছেন, ক্ষ তা-রুস্তি 

আেী, সাং- িগনািা, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

২১/ক্ষবক্ষব অব ১৫-১৫

২১ কক্সবাজার জপকুয়া বারবাক্ষকয়া বারবাক্ষকয়া জনাব জুনাইদ উল্লাহ ক্ষেেন 

গং, ক্ষ তা-হাক্ষববুর রহিান, 

সাং-মসানাছক্ষড় হাক্ষজ বাজার, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

৩১১ ৭০০১ ৩

ঘরবািী, বসতক্ষভটা ক্ষপওআর বন মামলা নং-

২/ক্ষবক্ষব অব ৯-১০

২২ " " " " আক্ষশকুে হক, ক্ষ তা- 

এহসানুে হক,  সাং-

মসানাছক্ষড় হাক্ষজ বাজার, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

২৫ক্ষবক্ষব অব ৯-১০

২৩ " " " "  জক্ষহর, ক্ষ তা-কালু,  সাং-

মসানাছক্ষড়, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

৬/ক্ষবক্ষব অব ৯-১০

৬০ বারবাক্ষকয়া

১০০ জসানাইেক্ষি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪ " " " " িক্ষনজরুজ্জািান গং, ক্ষ তা-

আেী আহেদ,  সাং-

মসানাছক্ষড়, ম কুয়া, 

কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

১৮/ক্ষবক্ষব অব ৯-১০

২৫ " " " " নুরুে হক, ক্ষ তা-মৃত: 

মসকান্দার ক্ষিয়া,  সাং-

মসানাছক্ষড়, ম কুয়া, 

কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

১৯/ক্ষবক্ষব অব ৯-১০

২৬ " " " "  মিা: কালু , ক্ষ তা-মৃত: 

আবদুে আক্ষজজ,  সাং-

মসানাছক্ষড়, ম কুয়া, 

কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

৮/ক্ষবক্ষব অব ১০-১১

২৭ " " " "  আহেদ মহালসন গং, ক্ষ তা-

রক্ষশদ আহিদ, সাং- 

মসানাইছক্ষড় বারবাক্ষকয়া, 

ম কুয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

৬/ক্ষবক্ষব অব ১১-১২

২৮ " " " " মনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা- আবুে 

সািা, সাং-োইলনর ক্ষসরা 

ধক্ষনয়াকাো, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

৭/ক্ষবক্ষব অব ১১-১২

২৯ " " " "  মিা: সসয়দ নুর, ক্ষ তা-মৃত: 

খক্ষেলুর রহিান, সাং-সেেং 

 ক্ষিি াড়া, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

৮/ক্ষবক্ষব অব ১১-১২

৩০ " " " " মিা: কায়সার, ক্ষ তা-

আশরাফুজ্জািান, সাং-

ধক্ষনয়াকাো, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

১৬/ক্ষবক্ষব অব ১১-১২

৩১ " " " "  নাক্ষজি উক্ষিন, ক্ষ তা-মৃত: 

টনু ক্ষিয়া, সাং-মসানাইছক্ষড় 

সেেং, ম কুয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

১৮/ক্ষবক্ষব অব ১১-১২

৩২ " " " "  মিা: আবুে কাোি, ক্ষ তা-

বদরুজ্জািান, সাং-

ধক্ষনয়াকাো, ম কুয়া, 

কক্সবাজার

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

১৯/ক্ষবক্ষব অব ১১-১২

১০০ জসানাইেক্ষি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৩ " " " "  মিা: জািাে মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত: মহালসন আহিদ, সাং-

োইলনরক্ষশরা-ধক্ষনয়াকাো, 

ম কুয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

২৫/ক্ষবক্ষব অব ১১-১২

৩৪ " " " "  মিা: রক্ষজি উক্ষিন, ক্ষ তা-

মৃত: আবদুস ছাোি,  সাং-

োইলনরক্ষশরা-ধক্ষনয়াকাো, 

ম কুয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

২৬/ক্ষবক্ষব অব ১১-১২

৩৫ " " " " শাহআেি, ক্ষ তা-মৃত: 

সছয়দ, সাং- াহাক্ষরয়াখােী, 

ম কুয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

২৭/ক্ষবক্ষব অব ১১-১২

৩৬ " " " " মেদু ক্ষিয়া গং, ক্ষ তা-বাদশা 

ক্ষিয়া. সাং- াহাক্ষরয়াখােী, 

ম কুয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০৬/বাব অব ১২-১৩

৩৭ " " " " মুনছুর আহিদ, ক্ষ তা-

জাোে আহিদ, সাং-

ধক্ষনয়াকাো-

মসানাইছক্ষড়,ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

১৫/ক্ষবক্ষব অব ১৩-১৪

৩৮ " " " "  মিা: জয়নাে, ক্ষ তা-সছয়দ 

আহিদ মচৌক্ষকদার,  সাং-

ধক্ষনয়াকাো-

মসানাইছক্ষড়,ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

২৬/ক্ষবক্ষব অব ১৩-১৪

৩৯ " " " " আবদুে খালেক, ক্ষ তা-মৃত: 

সুেতান আহিদ, সাং-

রক্ষিজ াড়া, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

৩২/ক্ষবক্ষব অব ১৩-১৪

৪০ " " " "  মিা: মুক্ষজবুর রহিান, ক্ষ তা-

নুরুে আলনায়ার, সাং-

মসানাইছক্ষড়, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

৩৭/ক্ষবক্ষব অব ১৪-১৫

১০০ জসানাইেক্ষি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১ " " " " মিা: মহোে, ক্ষ তা-জাির 

আহিদ, সাং-োইলনরক্ষশরা-

ধক্ষনয়াকাো ,ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

৪/ক্ষবক্ষব অব ১৪-১৫

৪২ " " " " মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা-

ক্ষসরাজ উক্ষিন, সাং-

রক্ষিজ াড়া,ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামলা নং-

১৬/ক্ষবক্ষব অব ১৬-১৭

৪৩ " " " " জক্ষহর উক্ষি্ন, ক্ষ তা-মৃত: 

মিা: কালু, সাং- 

ধক্ষনয়াকাো, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' সরকাক্ষর বনভূক্ষম জেগি 

জদয়ার জনাটিি প্রদান 

করা হগয়গে।

৪৪ " " " " মিলহরআেী, ক্ষ তা-বক্ষদউে 

আেি, সাং- ধক্ষনয়াকাো, 

ম কুয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

৪৫ " " " " আবুে বশর, ক্ষ তা-

মিাজালহর আহেদ,  সাং- 

ধক্ষনয়াকাো, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

৪৬ " " " "  ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা-

মৃত: জক্ষেলুর রহিান,  সাং- 

ধক্ষনয়াকাো, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

৪৭ " " " " মিা: কওসার, ক্ষ তা-

আশরািউজ্জািান,  সাং- 

ধক্ষনয়াকাো, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

৪৮ " " " "  মিা: আবুে কাোি, ক্ষ তা-

বরুজ্জািান,  সাং- 

ধক্ষনয়াকাো, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

৪৯ " " " " জক্ষিি উক্ষিন, ক্ষ তা-হাজী 

আবদুর রহিান,  সাং-

ম ারাক্ষডয়া, ম কুয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

৫০ " " " " ইউনুচ, ক্ষ তা-আহিদ, সাং-

মসানাইছক্ষড়-মিৌেিী াড়া, 

ম কুয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ক্ষপওআর বন মামল নং-

১/দটটং অব ১৩-১৪

১০০ জসানাইেক্ষি



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া বারবাক্ষকয়া পাহািচান্দা মিাজাহার আহিদ গং, 

ক্ষ তা-বাছা ক্ষিয়া, সাং-সবুজ 

 াড়া, উ লজো-চকক্ষরয়া, 

মজো- কক্সবাজার

২৪৯৮ ৬৫০১ ৩

ঘরবািী, বসতক্ষভটা সরকাক্ষর বনভূক্ষম জেগি 

জদয়ার জনাটিি প্রদান 

করা হগয়গে।

৫২ " " " " মিা: নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা-

মৃত: িজে কক্ষরি, সাং-

িছক্ষনয়াকাো- াহাড়চান্দা, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

২০/পচা অব ৪-৫

৫৩ " " " " মিা: আবদুে ছাোি, ক্ষ তা-

মিাবারক আেী,  সাং-

িছক্ষনয়াকাো- াহাড়চান্দা, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

২১/পচা অব ৪-৫

৫৪ " " " " মিা: নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা-

িজে আহিদ,  সাং-

িছক্ষনয়াকাো- াহাড়চান্দা, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

২২/পচা অব ৪-৫

৫৫ " " " " মিা: বক্ষশর, ক্ষ তা-আবুে 

সািা, সাং-ক্ষবক্ষবর ক্ষখে,  

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

২/পচা অব ৬-৭

৫৬ " " " " মিা: আবু সািা গং, ক্ষ তা-

মৃত: মগাোি মছাবহান,  সাং-

িছক্ষনয়াকাো- াহাড়চান্দা, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

২/পচা অব ৭-৮

৫৭ " " " " মিা: মনজাি উক্ষিন গং, 

ক্ষ তা-আবুে মহালসন,  সাং-

িছক্ষনয়াকাো- াহাড়চান্দা, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

৩/পচা অব ৭-৮

৭০ পাহািচান্দা



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮ " " " " মিা: জয়নাে আলবদনীন, 

ক্ষ তা-রহিত আেী,  সাং-

িছক্ষনয়াকাো- াহাড়চান্দা, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

৩/পচা অব ১২-১৩

৫৯ " " " " মিা: আক্ষিন গং, ক্ষ তা-

আবুে কালসি, সাং-

হা াক্ষেয়াকাো , চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

৫/পচা অব ১২-১৩

৬০ " " " " মিা: মসিালয়ত উল্লাহ, ক্ষ তা-

মৃত: জািাে মহাসাইন,  সাং-

িছক্ষনয়াকাো- াহাড়চান্দা, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

১/পচা অব ১৪-১৫

৬১ " " " " আবদুর রক্ষশদ গং, ক্ষ তা-

শািসুে আেি,  সাং-

িছক্ষনয়াকাো- াহাড়চান্দা, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

৮/পচা অব ১৪-১৫

৬২  মিা: মবোে উক্ষিন মিৌেিী, 

ক্ষ তা- মৃত: হাজী মিাহািদ 

মহালসন, সাং- হরচান্দা, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

২/পচা অব ১৮-১৯

৬৩ মিা: আক্ষির মহালসন গং, 

ক্ষ তা-মৃত: ক্ষছক্ষিক আহিদ,  

সাং- হরচান্দা, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

৬পচা অব ১৮-১৯

৬৪ " " " " মিা: নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা-

মগােজার আহিদ, সাং-

হািাক্ষেয়াকাো , চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

৭/পচা অব ১৮-১৯

৬৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া বারবাক্ষকয়া পাহািচান্দা  শািসুে আেি গং, ক্ষ তা-

মৃত-দুদু ক্ষিয়া, সাং-দক্ষিণ 

 হরচান্দা, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

২৪৯৮ ৬৫০১ ৩ বসতক্ষভিা, ঘরবািী

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

৫/পচা অব ৬-৭

৭০ পাহািচান্দা

৬৯ পাহািচান্দা



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬ " " " " মিা: রহিতউল্লাহ গং, ক্ষ তা-

এবালয়দ উল্লাহ, সাং-

মদবেতুক্ষে, চকক্ষরয়া, 

কক্সবাজার।

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

৫/পচা অব ১৩-১৪

৬৭ " " " " ক্ষশশু মিাহন বড়ুয়া গং, 

ক্ষ তা-িক্ষত োে বড়ুয়া, সাং-

হারবাং বড়ুয়া  াড়া, 

চকক্ষরয়া, কক্সবাজার।
ক্ষপওআর বন মামলা নং 

৫/পচা অব ১৮-১৯

৬৮ " " " "

মলিা: সবুজ গং, ক্ষ তা-

িালেক,সাং-িাইয়াকাো , 

চকক্ষরয়া কক্সবাজার

ক্ষপওআর বন মামলা নং 

৬/পচা অব ১৩-১৪

৬৯ কক্সবাজার জপকুয়া বারবাক্ষকয়া বারবাক্ষকয়া

 মিা: জাকাক্ষরয়া, ক্ষ তা-

ছলবর আহেদ, সাং-ম ঠান 

িাতবর  াড়া, ম কুয়া, 

কক্সাবাজর

১৭৭২/১৭৭

৩/৮৬৬-

ক৪৯৬

৬৫০১, ৬৫০২.৬৫০৪ ২ বসতক্ষভিা, ঘরবািী

সরকাক্ষর বনভূক্ষম জেগি 

জদয়ার জনাটিি প্রদান 

করা হগয়গে।

৭০ " " " "

 মিা: ক্ষেয়াকত গং, ক্ষ তা-

আবুে কালসি, সাং-ম ঠান 

িাতবর  াড়া, ম কুয়া 

কক্সবাজার

'' '' '' '' '' সরকাক্ষর বনভূক্ষম জেগি 

জদয়ার জনাটিি প্রদান 

করা হগয়গে।

৭১ " " " "

 মিা: আলশক, ক্ষ তা-

শাক্ষহনুর, সাং-িারুয়াখােী, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা 

১৪/ক্ষবক্ষব অব ১৩-১৪

৭২ " " " " জক্ষহর উিন গং, ক্ষ তা-আেী 

আকবর, সাং-

জারুেবুক্ষনয়া,ক্ষশেখােী, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা 

১/ক্ষবক্ষব অব ১৩-১৪

৭৩ " " " " মিা: রক্ষবউে আেি, ক্ষ তা-

আবদুে হাক্ষকি, 

িারুয়াখােী, ম কুয়া, 

কক্সাবাজর

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা 

৩/ক্ষবক্ষব অব ১৪-১৫

৭৪ " " " "  মরজাউে কক্ষরি গং, ক্ষ তা-

নুরুে আেি, সাং-

জারুেবুক্ষনয়া, ক্ষশেখােী, 

ম কুয়া

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা 

৭/ক্ষবক্ষব অব ১৪-১৫

৬৯ পাহািচান্দা

১০০ ক্ষিলখালী



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৫ " " " "

 মিা: নুরুেক্ষব গং, ক্ষ তা-

রক্ষশদ আহেদ, সাং-

সাল রগাড়া, জারুে বুক্ষনয়া, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা 

১৪/ক্ষবক্ষব অব ১৪-১৫

৭৬ " " " "  মিা: নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-

সসয়দ নুর, সাং-

িালেরলঘানা , ক্ষশেখােী, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা 

২১/ক্ষবক্ষব অব ১৪-১৫

৭৭ " " " "  মিা: আজি গং, ক্ষ তা-মৃত: 

শাহ আেি, সাং-

িালেরলঘানা , ক্ষশেখােী, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা 

৫/ক্ষবক্ষব অব ১৫-১৬

৭৮ " " " "  মিা: মিাস্তাক, ক্ষ তা-মৃত: 

খুইল্লা ক্ষিয়া, সাং-

িালেরলঘান , ক্ষশেখােী, 

ম কুয়া, কক্সাবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা 

১৮/ক্ষবক্ষব অব ১৫-১৬

৭৯ কক্সবাজার জপকুয়া বারবাক্ষকয়া দটটং

জাির আহেদ গং, ক্ষ তা-

টনু ক্ষিয়া, সাং-পূব ব সেেং, 

কাচারী াহাড়, ম কুয়া, 

কক্সবাজার

১৫৪৬, 

ন৮৫৩, 

ন১৫৮৩, 

২৬১, ১৫৪১

৯০৪৭ ২ বসতক্ষভিা, ঘরবািী

ক্ষপওআর বন মামল নং-

০২/দট অব ৩-৪

৮০ " " " "

নাক্ষছর, ক্ষ তা-আবুে 

মহালসন, সাং-মসানাইয়াঘাো , 

ম কুয়া, কক্সাবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামল নং-

০১/দট অব ১১-১২

৮১ " " " "

 মিা:কালু গং, ক্ষ তা-আবদুে 

আক্ষজজ, সাং-সেেং, ম কুয়া, 

কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামল নং-

০২/দট অব ১০-১১

৮২ " " " "

 মিা: নাক্ষছর, ক্ষ তা-আবুে 

মহালসন, সাং-মসানাইঘাো, 

ম কুয়া, কক্সাবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামল নং-

০৩/দট অব ১১-১২

৮৩

সলরায়ার, ক্ষ তা-বদর 

আেি, সাং- ক্ষিি সেেং, 

ম কুয়া, কক্সাবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামল নং-

০৯/দট অব ১৩-১৪

১০০ ক্ষিলখালী

৪০.

দটটং



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৪ " " " "

শুক্কুর, ক্ষ তা-আহিদ কক্ষবর, 

সাং-কাচারী াড়া, সেেং, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

জনাটিি প্রদান করা হগয়গে

৮৫ " " " "

নুরুে আবচার, ক্ষ তা-বাচা 

ক্ষিয়া, সাং-গুক্ষদকাো, 

ম কুয়া, কক্সাবাজার

'' '' '' '' '' ''

৮৬ " " " " মরজাউে কক্ষরি গং, ক্ষ তা-

িজে কক্ষরি, সাং-

গজবক্ষনয়া াড়া, ম কুয়া, 

কক্সাবাজার

'' '' '' '' '' ''

৮৭ কক্সবাজার জপকুয়া বারবাক্ষকয়া

দটটং
মিা: শাহ আেি, ক্ষ তা-

মিাজাহার, সাং-গুক্ষদকাো, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

৩৫১ ২০৪৬ ২ বসতক্ষভিা, ঘরবািী
ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০২/দট অব ২০১২-১৩

৮৮ " " " "

শািসু গং, ক্ষ তা-আবদুর 

রহিান, সাং-িজুলিারা, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০৪/দট অব ২০১৩-১৪

৮৯ " " " "

আবু তালেব গং, ক্ষ তা-

আবুে িতেব, সাং-বেতেী, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০৩/দট অব ২০১২-১৩

৯০ " " " "

 মিা: মহালসন, ক্ষ তা-ক্ষছক্ষিক 

আহিদ, সাং-পুতা  াড়া, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০৪/দট অব ২০১২-১৩

৯১ " " " "

ইউনুস, ক্ষ তা-আেী আহিদ, 

সাং-িজুলিারা, ম কুয়া, 

কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০৭/দট অব ২০১৩-১৪

৯২ " " " "

ক্ষিলরাজ গং, ক্ষ তা-সুেতান 

আহিদ, সাং-গুক্ষদকাো, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০৮/দট অব ২০১৩-১৪

৯৩ " " " "

 মিা: িাক্ষে, ক্ষ তা-নুরুে 

ইসোি, সাং-গাক্ষছকাো, 

ম কুয়া, কক্সবাজার

'' '' '' '' ''

ক্ষপওআর বন মামলা নং-

০৪/দট অব ২০১২-১৩

মিাে : ৪৮৯.৩৫

৪০.

দটটং

৫০ বটতলী



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

মিৌজা ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস দাগ ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর জাোে আহিদ, ক্ষ তা- হাক্ষববুর রহিান, গ্রাি-  ক্ষিি াড়া, শা োপুর0.20

১২ নং 

মগহিখালী 

পাহাি

-- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি

এ দপ্তগরর পত্র নং- 

২২.০১.০০০০.৭৫১.০৮

.০৩.২০. ১৯০৯, 

তাক্ষরখ- ২০/১০/২০২০ 

মূগল জজলা প্রিাসক, 

কক্সবাজার মগহাদগয়র 

কার্া্লগয় উগেদ 

প্রস্তাব জদওয়া আগে।

২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর কালদর, ক্ষ তা- মজবুে 

মহাছন, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.04 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
মিাক্ষি িগ, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- িগ াড়া, শা োপুর
0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহাছন ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

দক্ষেলুর রহিান, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

উপকূলীয় বন ক্ষবভাে, চট্টগ্রাম এর কক্সবাজার জজলা

ে) ব্যক্ষি মাক্ষলকানাধীন ঘর-বাক্ষি, বসতক্ষভটা

িন্তব্যক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা-

 মগাোি নবী, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বদর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আনজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মসালেিান, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদন, ক্ষ তা- 

নুরুে হক, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাব ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.70 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

আকাউক্ষিন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনজু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নাজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.80 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মজবর মুল্লুক, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসালেিান, ক্ষ তা- নুরু, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছালবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওসিান, ক্ষ তা- জালকর 

আহিদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিনহাজ উক্ষিন, ক্ষ তা- 

ছালে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সতয়বা খাতুন, ক্ষ তা- 

মিাোঃ রক্ষিক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষিস, ক্ষ তা- মৃত িগবুে 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- বাচা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলিনা খাতুন, স্বািী- 

নুরুে ইসোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালরক, ক্ষ তা- মৃত 

ইক্ষিস, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

দুলু আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা- 

আব্দুে গফুর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ আেি, ক্ষ তা- 

মিাোঃ কক্ষবর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহােদ আেী, ক্ষ তা- 

মৃত োে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

জাক্ষকর উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা- আব্দুর 

রক্ষহি, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ শালকর উল্লাহ, ক্ষ তা-

 আব্দুর রক্ষহি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরািানা খাতুন, ক্ষ তা- 

আব্দুর রক্ষহি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসিাইে, ক্ষ তা- বাচা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- বাচা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িান্নান, ক্ষ তা- 

বক্ষশর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষি উক্ষিন, ক্ষ তা- আবুে 

িজর গং, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর কক্ষবর, ক্ষ তা- নক্ষজর 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাতালেব, ক্ষ তা- নক্ষজর 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছালে আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আহিদ, ক্ষ তা- আবুে 

হাক্ষিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািসুর রহিান, ক্ষ তা- 

দুোে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে আেী মহালসন, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে আেী মহালসন, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িনজুর আেি, ক্ষ তা- 

আব্দু সাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু সাোি, ক্ষ তা-  

মহোে উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছফুরা খাতুন, স্বািী- 

জকক্ষরয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

খালেদা মবগি, স্বািী- 

মিাহােদ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি কালদর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সক্ষেমুল্লাহ, ক্ষ তা- আবুে 

হালসি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.05 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, গ্রাি- িগ াড়া, 

শা োপুর

0.08 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িকছুদ, ক্ষ তা- আেী 

ক্ষিয়া, গ্রাি- বুধার াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কািাে, ক্ষ তা- আকবর 

মহালসন, গ্রাি- বুধার াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ, গ্রাি- 

বুধার াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে িালেক, ক্ষ তা- 

বাচা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

বুধার াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বদর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আব্দুে 

জক্ষেে, গ্রাি- বুধার াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজালেে, ক্ষ তা- 

িারুক আহিদ, গ্রাি- 

মুকলবকী, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলনায়ার মহালছন, 

আক্ষজর রহিান, গ্রাি- 

মুকলবকী, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ নুর, ক্ষ তা- োে 

মিাোঃ ক্ষসকদার, গ্রাি- 

বুধার াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী মহালছন, ক্ষ তা- 

ইসাক ক্ষিয়া, গ্রাি- 

বুধার াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
িক্ষনয়া, ক্ষ তা- গুরা ক্ষিয়া, 

গ্রাি- িক্ষনপুর, শা োপুর
0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- িক্ষনপুর, শা োপুর
0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
সুক্ষনে শীে, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- িক্ষনপুর, শা োপুর
0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সুদাংশু শীে, ক্ষ তা- 

ক্ষবনুদা ক্ষবথা, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রজতুজ দাস, ক্ষ তা- 

রজন্দ্র কুিার, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বজে আহিদ, ক্ষ তা- 

িনজুর, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাক্ষশ মিম্বার, ক্ষ তা- 

আহসান উল্লাহ, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

খক্ষতজা মবগি, স্বািী- 

মেদু ক্ষিয়া, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
ক্ষিলরাজ আেী, িনজুর, 

গ্রাি- িক্ষনপুর, শা োপুর
0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সীতা রানী শীে, ক্ষ তা- 

আক্ষিক্ষন দাস শীে, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কিে শীে, ক্ষ তা- বীলরন্দ্র 

শীে,, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

েেীন্দ্র শীে, ক্ষ তা- 

যুলগন্দ্র শীে, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদু রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা  ু, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

অক্ষজত, ক্ষ তা- খলজন্দ্র 

োে মদ, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জািাে আহিদ, ক্ষ তা- 

ঐ, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেংসা িগ, ক্ষ তা- তনছু 

িগ, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

উোি িগ, ক্ষ তা- িইয়া 

িগ, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

েংশা িগ, ক্ষ তা- 

মসল ায়াই িগ, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
মধািা িগ, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- িক্ষনপুর, শা োপুর
0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
িাষা িগ, ক্ষ তা- ঐ, গ্রাি-

 িক্ষনপুর, শা োপুর
0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাশী শীে, ক্ষ তা- মগারা 

শীে, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
ইউক্ষদ িগ,ক্ষ তা- লুি িগ, 

গ্রাি- িক্ষনপুর, শা োপুর
0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
িইন মকা িগ, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- িক্ষনপুর, শা োপুর
0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিৌিাক্ষছ িগ,ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, গ্রাি- িগ াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
প্রশস্থ িগ, ক্ষ তা- ঐ, গ্রাি-

 িগ াড়া, শা োপুর
0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনসার উক্ষিন, ক্ষ তা- 

বক্ষদউে আেি, গ্রাি- 

িগ াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনছার উক্ষিন, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

িগ াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কালশি আেী, ক্ষ তা- 

সাহব উক্ষিন, গ্রাি- 

িগ াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িছুদা খাতুন, ক্ষ তা- 

সাহব উক্ষিন, গ্রাি- 

িগ াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনছার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আবদু শুক্কুর, গ্রাি- 

িগ াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

আবুে মহাছন, গ্রাি- 

িগ াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আবদু শুক্কুর, গ্রাি- 

িগ াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, গ্রাি- িগ াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদা মবগি, ক্ষ তা- 

শািছুর আেি, গ্রাি- 

িগ াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী মহাছন, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

কািাে, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহালসন, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষছক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

িিজে আহিদ, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বজে আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- মহাছন 

আেী, গ্রাি-  ক্ষিি াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাক্তার আহিদ,ক্ষ তা- 

আেী মহাছন, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলশক আেী, ক্ষ তা- 

তাজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদলোয়ারা, স্বািী- কক্ষবর 

আহিদ, গ্রাি- মঘানা াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রুকন আেী, ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার আেী, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলজরা খাতুন, ক্ষ তা- 

বদর আেী, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষছর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

হাসান আেী, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছপুরা খাতুন, স্বািী- 

মিাস্তাক ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

খক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাজালহর ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- মঘানা াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- মঘানা াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িনজুর আেি, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- মঘানা াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নছিা খাতু, ক্ষ তা- 

এজাহার মহালছন, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষিদর আেি, ক্ষ তা- 

মরৌশন আেী, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- 

মরৌশন আেী, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

মরৌশন আেী, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষির মহালছন, ক্ষ তা- 

দুদু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষজি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

জাোে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আকোি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

হাজী আেী আহিদ, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাবুে, িাতা- জন্নাতুে, 

গ্রাি- মঘানা াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ বক্ষশর আহিদ, 

ক্ষ তা- নক্ষছর আহিদ, 

গ্রাি- মঘানা াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ শুক্কুর, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- মঘানা াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোি মসােতান, ক্ষ তা- 

নজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাজাহান মচৌং, ক্ষ তা- 

এিদ ছালিদুর, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রাজা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আোঃ 

রক্ষহি, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাষ্টার খক্ষেে, ক্ষ তা- 

আবদুে িক্ষজদ, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইউসুি, ক্ষ তা- োনন 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মিৌেিী াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইসোি ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

 ইিাি আেী, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সালহব আহিদ, ক্ষ তা- 

হাজী আোঃ জক্ষেে, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

হাজী আোঃ জক্ষেে, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে গফুর, ক্ষ তা- 

ক্ষিয়া মহালসন, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কাক্ষছি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মগাোি মহাছন, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ রক্ষহি, ক্ষ তা- 

কাক্ষজি উক্ষিন, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ িনজুর আেি, 

ক্ষ তা- মিাজাফ্ির, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

আক্তার আহিদ, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষছিা খাতুন, স্বািী- 

জয়নাে আলবদীন, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির মহালসন, ক্ষ তা- 

আোঃ িক্ষজদ, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জনাব আেী, ক্ষ তা- 

আশরাি আেী, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এনাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মগাোি মসােতান, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িিতাজ ক্ষিয়া, কাো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মিৌেিী াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নালজি উক্ষিন, িিতাজ, 

গ্রাি- মিৌেিী াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

োয়ো মবগি, স্বািী- আোঃ 

ছাোি, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী মহালসন, ক্ষ তা- 

সতয়ব মগাোি, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- শরত 

আেী, গ্রাি- মিৌেিী াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে হক, ক্ষ তা- 

কক্ষরি, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ক্ষরদুয়ানুে, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আরিাত জাহান, স্বািী- 

ছক্ষি উক্ষিন, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষিস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রালসে, ক্ষ তা- 

সাহাব উক্ষিন, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহিদ, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষজয়াবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

ইয়াছর আেী, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজাফ্ির আহিদ,ক্ষ তা- 

রক্ষহি উক্ষিন, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

মহাছন আহিদ, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালেব, ক্ষ তা- 

রক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বুলু ক্ষবক্ষব, স্বািী- আোঃ 

কালশি, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষিস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এোক্ষহ বাবু, ক্ষ তা- সাহাব 

উক্ষিন, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

রক্ষিক, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আহিদ, ক্ষ তা- আোঃ 

ছক্ষব, গ্রাি- মিৌেিী াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ শুক্কুর, ক্ষ তা- 

আরািাত আেী, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

দক্ষেে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আরািাত আেী, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

খক্ষেে আেি, ক্ষ তা- 

আরািাত আেী, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- 

আরািাত আেী, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আবু তালহর, ক্ষ তা- 

নুরু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু সসয়দ, ক্ষ তা- নছর 

আেী, গ্রাি- মিৌেিী াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইফুে, ক্ষ তা- নছর 

আেী, গ্রাি- মিৌেিী াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাব উক্ষিন, নছর আেী, 

গ্রাি- মিৌেিী াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শওকত আেী, নছর 

আেী, গ্রাি- মিৌেিী াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ হক, ক্ষ তা- আোঃ 

ক্ষছক্ষিক, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ জব্বার, ক্ষ তা- তজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মিৌেিী াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাকতুে মহালসন, ক্ষ তা- 

আেী আকবর, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষনর আেি, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদ আেি,ক্ষ তা- শির 

মুল্লুক, গ্রাি- মিৌেিী াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

প্রদী  চন্দ্র শীে, ক্ষ তা- 

শুব চন্দ্র শীে, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

মগাোি মসাবহান, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাছাোঃ মছয়দা খাতুন, 

স্বািী- জাোে ক্ষিয়া, গ্রাি-

 মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা- 

জক্ষেে বকসু, গ্রাি- 

মিৌেিী াড়া, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ শুক্কুর, ক্ষ তা- জক্ষেে 

বকসু, গ্রাি- মিৌেিী াড়া, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরু ক্ষিয়া, ক্ষ তা জক্ষেে 

বকসু, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িারুক, ক্ষ তা- সির 

মুল্লুক,, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

ছক্ষগর আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- 

উো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওির আেী, ক্ষ তা- 

মহালছন আেী, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্বাছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ছক্ষগর আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

জক্ষেে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

অক্ষে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

সুেতান ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালেব, ক্ষ তা- 

সছয়দ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

ওবাইদুে হক, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আেী, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইফুে, ক্ষ তা- মিাোঃ 

জক্ষহর, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

সছয়দ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- চান 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজালহর ক্ষিয়া,ক্ষ তা- 

মিাহদুে আেি, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

২০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
মেদু, ক্ষ তা- গুরা ক্ষিয়া, 

গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর
0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে ক্ষিয়া- ক্ষ তা- 

বজলুর রহিান, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- ইয়াকুব 

আেী, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বজে ক্ষিয়া.ক্ষ তা- 

িাইজযা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিয়া মহালসন, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িিতাজ মবগি, ক্ষ তা- 

শক্ষহদুল্লাহ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

ধো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ কক্ষরি, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িিতাজ মবগি, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ উল্লাহ, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ িালেক, ক্ষ তা- 

িগবুে আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেতাি ক্ষিয়া- ক্ষ তা- 

সিে মুল্লুক, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- 

শাহাজাহান, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ আেি, ক্ষ তা- 

শাহাজান, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- 

আবুে খালয়র, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

২২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষজর রহিান, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আোঃ ক্ষসকদার, গ্রাি-

 ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জকক্ষরয়া, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

খক্ষেে আহিদ, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ছালে আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িারুক আহিদ, ক্ষ তা- 

ছালে আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষিজ, ক্ষ তা- ছালেহ 

আহিদ, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষসনা মবগি, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ছক্ষির আহিদ, 

ক্ষ তা- কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্বাস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাোঃ খক্ষেলুর রহিান, 

ক্ষ তা- খরত আেী, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইউসুি, ক্ষ তা- 

খরত আেী, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- চান 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ িোতন ক্ষিয়া, 

ক্ষ তা- কক্ষরি ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

খোছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

কক্ষরি ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষবব আহিদ, ক্ষ তা- 

কক্ষরি ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইয়াকুব নবী, ক্ষ তা- 

আবুে খালয়র, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহছান উল্লাহ, ক্ষ তা- 

নুরুে হক, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নক্ষজর উল্লাহ, ক্ষ তা- নুরুে 

হক, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ তা- নুরুে 

হক, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

২৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িনজুর আেি, ক্ষ তা- 

রক্ষহি দাদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষিউে আেি, রক্ষহি 

দাদ, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশু আেি, ক্ষ তা- 

রক্ষহি দাদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- রক্ষহি 

দাদ, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

তালেব আেী, ক্ষ তা- 

হাক্ষিদ আেী, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িিতাজ আেি. ক্ষ তা- 

শির মুল্লুক, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিরাজ উক্ষিন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িনরঞ্জন দাস, ক্ষ তা- 

যুলগন্দ্র দাস, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ শুক্কুর, ক্ষ তা- 

জিদাদ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জিদাদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

হাক্ষিদ আেী, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- 

ছক্ষগর আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আকবর, ক্ষ তা- 

ছক্ষগর আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিক উক্ষিন, ক্ষ তা- 

ছক্ষগর আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ িালেক, ক্ষ তা- 

িগবুে আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

দক্ষেে আহিদ, ক্ষ তা- 

োে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু আহিদ, ক্ষ তা- 

সছয়দ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

েকীর আহিদ, ক্ষ তা- 

মগাোি মছাবহান, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষিয়া মহাছন, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- চান 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

২৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- ওির 

মসােতান, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি- ক্ষ তা- 

ওির মসােতান, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ িালত আেী, ক্ষ তা- 

আনু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাছাোঃ মরশক্ষি খাতুন, 

ক্ষ তা- আোঃ জক্ষেে, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ ছিা, ক্ষ তা- 

জক্ষেে আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

িজে আেী, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

িজে আেী, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষিয়া মহাছন, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা- 

িকবুে, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষহর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাহন আেী,, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ আক্ষজজ, ক্ষ তা- 

আেী মহাছন, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ আেী, ক্ষ তা- আেী 

মহাছন, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রক্ষহি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

জিদাদ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

জিদাদ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আহিদ, ক্ষ তা- আোঃ 

জক্ষেে, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জক্ষহর আহিদ, 

ক্ষ তা- শকুর মুল্লুক, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছক্ষেমুল্লাহ, ক্ষ তা- আক্ষজজ 

উল্লাহ, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষহর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাহলছন আেী, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজাহার ক্ষিয়া,ক্ষ তা- 

মিাহন আেী, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

২৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ তালেব, ক্ষ তা- 

রক্ষিজ আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

আোঃ জক্ষেে, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- শুনু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ তালেব, ক্ষ তা- 

মিাহন আেী, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ িক্ষকর, ক্ষ তা- 

মগাোি মহাছন, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহাছন ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আোঃ ছিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ হাসান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আোঃ ছিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে মহাছন, ক্ষ তা- 

িক্ষকর আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আনু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সালহব ক্ষিয়া- ক্ষ তা- 

িয়সাে আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী মহাছন, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহাছন, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষিজুর রহিান,ক্ষ তা- 

আবদুর রক্ষহি, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ এয়াক্ষহয়া খান, ক্ষ তা-

 খক্ষেলুর রহিান, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আশা মবগি, স্বািী- 

নুর মহাছন, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ সছয়দ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আবদু ছত্তার, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু জাির, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মিারলশদ আেি, 

ক্ষ তা- এরশাদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িঞ্জর আেি, ক্ষ তা- 

এরশাদ, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

দানু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- বধু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৩০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওবাইদুে হক, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজালেে, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহাছন, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

খুইল্যা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর কক্ষবর, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহাছন, গ্রাি- ক্ষিঠাছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষজয়াবুে মহাছন,ক্ষ তা- 

জয়নুক্ষিন, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আিছার , ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- 

আোঃকক্ষরি, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

মসােতান আহিদ, গ্রাি- 

ক্ষিঠাছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আবু, ক্ষ তা- 

মহদালয়ত আেী, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

মজন্নউক্ষিন, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা- 

িজে আহেদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাোঃ আবদুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

কওয়ান আেী, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদদারুে আেি, ক্ষ তা- 

সালেহ আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষেয়াছ উক্ষিন, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলনায়ার মহাছন, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মহাছন, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ শািশুে আেি, 

ক্ষ তা- ইছাহক, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আয়ুব নুর, ক্ষ তা- 

ইছাহাক, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৩২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

ইছাহাক, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষিছ, ক্ষ তা- ইছাহাক, 

গ্রাি- বাক্ষরয়াছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শওকত ওসিান, ক্ষ তা- 

ইছাহাক, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কালদর, ক্ষ তা- 

জািাে মহালছন, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাক্ষকর, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ নুর, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- 

মদৌেত, গ্রাি- বাক্ষরয়াছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মদৌেত, গ্রাি- বাক্ষরয়াছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে মহাছাইন, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওসিান, ক্ষ তা- মহদালয়ত 

আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোি মহাছন, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ িান্না, ক্ষ তা- হাজী 

আক্ষজজুর, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে বশর মচৌং, ক্ষ তা- 

হাোঃ মিাস্তাক্ষিজু, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৩৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষিনুে হক মচৌং, ক্ষ তা- 

কক্ষরি আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এনামুর হক, মচৌং, ক্ষ তা- 

কক্ষরি আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনচারুে হক মচৌং, 

ক্ষ তা- কক্ষরি আহিদ, 

গ্রাি- বাক্ষরয়াছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাইনউক্ষিন হক মচৌং, 

ক্ষ তা- কক্ষরি আহিদ, 

গ্রাি- বাক্ষরয়াছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

এজাহারুে হক., গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ িাবুদ, ক্ষ তা- 

এজাহারুে হক, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসকান্দ, ক্ষ তা- মৃত আোঃ 

কক্ষরি, গ্রাি- বাক্ষরয়াছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত আোঃ কক্ষরি, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ হাসান,ক্ষ তা- আোঃ 

িাবুদ, গ্রাি- বাক্ষরয়াছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওসিান, ক্ষ তা- আোঃ 

িাবুদ, গ্রাি- বাক্ষরয়াছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষছে, ক্ষ তা- আোঃ 

িাবুদ, গ্রাি- বাক্ষরয়াছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ সছয়দ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহদালয়ত, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ, ক্ষ তা- আবু সছয়দ, 

গ্রাি- বাক্ষরয়াছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ িক্ষিজ উক্ষিন, 

ক্ষ তা- মিারকান, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালেব, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাহােদ শরীি, ক্ষ তা- 

উো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৩৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষিন শরীি, ক্ষ তা- 

উো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ছালেহ আহিদ, 

ক্ষ তা- ছদর আক্ষিন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িজে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

বকসু, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

খুইল্যা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোি কালদর, ক্ষ তা- 

আো উক্ষিন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষেে, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

উকক্ষর আহিদ, ক্ষ তা- 

তাজর মুল্লুক, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মদওয়ান আেী, ক্ষ তা- 

িগবুে, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ শুক্কুর, ক্ষ তা- আকাি 

উক্ষিক্ষন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু জাির, ক্ষ তা- 

এোহাদাদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- আোঃ 

রক্ষহি, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ হাক্ষিদ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

বকসু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আেী মহাছন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- 

োে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

কাক্ষছি আেী, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ গফুর, ক্ষ তা- 

মসােতান আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ক্ষরলদায়ান, ক্ষ তা- 

মিারকান, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ িক্ষরদুে আেি, 

ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক আহিদ, 

গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ছালয়ি আেী, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৩৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ িালেক, ক্ষ তা- 

কালশি, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

খুইল্যা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবকা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষিয়া মহাছন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাোঃ কাক্ষছি, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহা আেী, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হালিজ রক্ষশদ ক্ষিয়া, 

ক্ষ তা- মদওয়া আেী, গ্রাি-

 জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জবর মুল্লুক, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জাইদুে হক, ক্ষ তা- 

কাক্ষছি আেী, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- 

বকসু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্বাস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

জাির ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষিছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মসালেিান, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মখারলশদ, ক্ষ তা- মৃত 

মসালেিান, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

মসালেিান, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবছার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িীর কালশি, ক্ষ তা- ছদর 

আক্ষিন, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িীর কালশি, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৩৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ রহিান, ক্ষ তা- ০, 

গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবছার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৪০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষিস  ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আেী 

মহাছন, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেীয়া মবগি, ক্ষ তা- 

জয়নাে আলবদীন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সালকর উল্লাহ, ক্ষ তা- আোঃ 

রক্ষশদ, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ গফ্ির, ক্ষ তা- 

কক্ষরিদাদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ কালদর, ক্ষ তা- 

ইউসু  আেী, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িলয়জ আহিদ, ক্ষ তা- 

ছদর আক্ষিন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দুর রহিান, ক্ষ তা- 

ছদর আক্ষিন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

চান মুল্লক, ক্ষ তা- ক্ষদে 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষব.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু সছয়দ, ক্ষ তা- ছদর 

আক্ষিন, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষিজ উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মসালেিান, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মিারলশদ, ক্ষ তা- 

মসালেিান, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িখলেছুর রহিান, ক্ষ তা- 

কক্ষরি উক্ষিান, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাহােদ উল্লাহ, ক্ষ তা- 

নুর আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এনামুে হক, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাচা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আকামুউক্ষিন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

ছদর আক্ষিন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাছাোঃ রক্ষহমুলন্নছা, স্বািী- 

আকরাি উক্ষিন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- 

ছদর আক্ষিন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িান্নান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- বাচা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাহােদ মহাছন, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৪২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িজে কালদর, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাোিত, ক্ষ তা- আবু 

তালহর, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- আোঃ 

শুক্কুর, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী  আকবর, ক্ষ তা- 

মহাছন  আেী, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- 

আবুে মহাছন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু সতয়ব, ক্ষ তা- আবুে 

মহাছন, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু আহিদ, ক্ষ তা- 

আবুে  মহাছন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মদলোয়ার, ক্ষ তা- আবু 

মহাছন, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কালদর, ক্ষ তা- আবুে  

মহাছন, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষজয়াবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

মিাজালহর ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাব ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ছিদ 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িছুদা খাতুন, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে মহাছন, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর কালদর, ক্ষ তা- 

ইউসু  আেী, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেতাি মহালসন, ক্ষ তা- 

মুছা আেী, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- চাদ 

মুল্লুক, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

এিদাদ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

সাহাব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আশরাি আেী, ক্ষ তা- 

তক্ষিজ উক্ষিন, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৪৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছপুরা মবগি, ক্ষ তা- 

মুখক্ষেছ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শহর মুল্লুক, ক্ষ তা- 

‘ইয়াকুব আেী, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

গফুর, ক্ষ তা- মসােতান 

ক্ষিয়া, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু মহালসন, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রক্ষিক উক্ষিন, ক্ষ তা-

 নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বদর উক্ষিন, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেি, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

তাজ উক্ষিন, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদদারুে ইসোি, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইফুক্ষিন, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- ছক্ষি 

উক্ষিন, গ্রাি- জাক্ষিরছক্ষড়, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দুর রহিান, ক্ষ তা- 

কক্ষরি উক্ষিনৎ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে মহাছন, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আজগর আেী, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শলব মিরাজ খাতুন, স্বািী-

 আজগর আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

হািজা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

নুর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- 

কাে, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৪৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী মহাছন, ক্ষ তা- 

মজবর মুল্লুক, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িগবু  ুে আহিদ, ক্ষ তা- 

হাজী আোঃ মছাবহান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাহােদ খক্ষেে, ক্ষ তা- 

মসােতান আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইফুে আহিদ, ক্ষ তা- 

নুরুে মহাছাইন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- 

সাহাব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আহিদ, ক্ষ তা- মশর 

আেী, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষগর মহালসন, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আশরাি মহালছন, ক্ষ তা- 

বাদশা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু কক্ষরি, ক্ষ তা- বাদশা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মশখন্দার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ছুরুত আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কালদর, ক্ষ তা- 

কাো চাদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

নাক্ষজি উক্ষিন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

খক্ষেলুর রহিান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদু ছিদ, ক্ষ তা- 

মিানাি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু খালেক, ক্ষ তা- 

রহিান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু বক্কুর ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- 

আিোতুন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

শক্ষহদ মহালসন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মদলোয়ার মহালসন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৪৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জািসদ আেী, 

ক্ষ তা- নুর মসােতান, গ্রাি-

 মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে আহিদ, ক্ষ তা- 

সাবনুর, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আবছার, ক্ষ তা- 

নুরুে  মহাছাইন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষকর আেি, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে মহাছাইন, ক্ষ তা- 

হুজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

মুছা আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মিাোঃ বকসু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িগুে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

ইক্ষিস ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আবদু রহিা, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

দক্ষেে বকসু, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাহােদ মহাছাইন, ক্ষ তা-

 জক্ষেে বকসু, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

জক্ষেে বকসু, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- 

শুক্কুর, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসকনন্দার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

কিে বকসু, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইরিাত, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৪৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদেকুিরা খাতুন, ক্ষ তা- 

িাহামুদুর রহিান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইয়াকুব, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজুে ইসোি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িগবু  ুে আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছরত আেী, ক্ষ তা- 

আশরাি আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আক্ষিরুজ্জািান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাহােদ কালু, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নজরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

বাদশা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শুক্কুর, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

কাোি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িামুন ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জািান, ক্ষ তা- নুরুে 

আক্ষিন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ক্ষদলু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষজয়াবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষেয়াস, ক্ষ তা- আোঃ 

িালেক, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষজোতুলন্নছা, স্বািী- 

িজলুর রহিান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ িলয়সে, ক্ষ তা- 

আনছার কক্ষবর, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

দোে আহিদ, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

শক্ষরি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

শক্ষরি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িনজুর আেি, ক্ষ তা- 

মিাহােদ শক্ষরি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

তাজুি উ্ক্ষুিন, ক্ষ তা- 

ছরত আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৫২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

কক্ষরি আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জব্বার, ক্ষ তা- ক্ষ তা- 

কক্ষরি আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- 

বক্ষদউে আেি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু জাির, ক্ষ তা- আে 

খালয়র, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িংগে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

কাক্ষছি আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে বশর, ক্ষ তা- 

হাসান অেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আকবর, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িিতাজ মবগি, স্বািী- 

মিািজ্জাে আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

কক্ষবি আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হারুন রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

কক্ষরি আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মোকিান, ক্ষ তা- বজে 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সালকর আহিদ, ক্ষ তা- 

এিদাদ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

মগাোি মসােতান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী ইিান, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নবী আেী, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহালসন আেী, ক্ষ তা- 

িক্ষতউর রহিান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

ছদর আক্ষিন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৫৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

ছদর আক্ষিন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মোকিান, ক্ষ তা- িারুক 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসােতান, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা- 

িারুক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িান্নান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

িারুক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আকবর আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্ষজ্জ উক্ষিন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদু জব্বার, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রালশদ সওোঃ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আবু কালদর, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হুরুে কালদর, ক্ষ তা- 

িারুক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আহিদ, ক্ষ তা- 

িারুক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- 

জাির আেি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছদর আক্ষিন, ক্ষ তা- 

মহালসন আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

ইসিাইে, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

জক্ষেে মহাছাইন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষশর আেি, ক্ষ তা- 

ইসিাইে, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইছাহাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মগাোি বাড়ী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন আেী, ক্ষ তা-

 ইছাহাক, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৫৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাজমুে হাসান, ক্ষ তা- 

মহালসন আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা- 

িগবুে আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

দানু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- এিদাদ 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ কক্ষবর, ক্ষ তা- 

আছদ আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাব ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

িনছুর আেি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

িলয়জ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মনািান, ক্ষ তা- রক্ষিজ, 

গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ শুক্কুর, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আজগর, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এিদাদুে হক, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সজে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

এিদাদুে হক, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী  মহাছাইন, ক্ষ তা- 

ইিাি শক্ষরি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেি িক্ষকর, ক্ষ তা- 

ইউসু  ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইস্তাফুে নবী, ক্ষ তা- 

ইউসু  ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহাবুব আেি, ক্ষ তা- 

ইউসু  ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহাবুব আেি, ক্ষ তা- 

মুছা আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু ছত্তার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

বদর আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৫৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর  মসােতান, ক্ষ তা- 

শহর আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আেী, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আহদ উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মিাোঃ কবসু, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

িজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্বাস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- দুদু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- দুদু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্বাস, ক্ষ তা- দুদু ক্ষিয়া, 

গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- দুদু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

োে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইছাহাক, ক্ষ তা- মগাোি 

বাড়ী, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আকতার কািাে, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু ছিদ, ক্ষ তা- আবদুে 

মিানাি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ নাক্ষছর, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মদলোয়ার, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইিাি শক্ষরি, ক্ষ তা- িরু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- িরু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে আহিদ, ক্ষ তা- 

িরু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কালদর, ক্ষ তা- িরু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৬০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর বকসু, ক্ষ তা- 

মিাহলছন আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তিা খাতুন, স্বািী- 

বরখত আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- বরখত 

আেী, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সালেিান, ক্ষ তা- মিাোঃ 

বকসু, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষিে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

নুরুে হক, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে, ক্ষ তা- দক্ষেে 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে হালসি, ক্ষ তা- 

জাক্ষকর আেি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মগাোি েব্বানী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিক উক্ষিন, ক্ষ তা- 

দক্ষেে আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছরওয়ার, ক্ষ তা- িগছুদ 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদ, ক্ষ তা- ইসিাইে, 

গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেি, ক্ষ তা- ক্ষসকদার 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহাবুব আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষশর আেি, ক্ষ তা- 

ইসিাইে, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদ শুক্কুর, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আবছার, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- ছক্ষবর 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেি, ক্ষ তা- জক্ষেে, 

গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ মছাবাহান, ক্ষ তা- 

আোঃ মিাতালেব, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

অক্ষছি আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৬২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদু সাোি, ক্ষ তা- 

মিাতালেব, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ জািাে, ক্ষ তা- 

জাোে মহাছাইন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর  মহাছাইন, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে মহাছাইন, ক্ষ তা- 

িরু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহাছাইন, ক্ষ তা- 

আনু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাক্ষকর মহাছাইন, ক্ষ তা- 

গফুর, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহাছাইন, ক্ষ তা- 

গফুর, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষির মহাছাইন, ক্ষ তা- 

গফুর, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোি কালদর, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ িক্ষকর আেি, ক্ষ তা-

 ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- 

ছালে আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষিস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আব্দুে িালেক, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্বাস উল্লাহ, ক্ষ তা- 

নুরুে আেি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িান্নান, ক্ষ তা- 

িারুক ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- 

শালহব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

আনু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু ছবুর, ক্ষ তা- িলতহ 

আেী, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু জাির, ক্ষ তা- 

খুইল্যা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৬৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

িাহাদুর ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আহিদ, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোি কুদ্দুস, ক্ষ তা- 

িক্কর ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষকর আহিদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আনজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জালকর ক্ষিক্ষস্ত্র, 

ক্ষ তা- আব্দু শুক্কুর, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহাসাইন, ক্ষ তা- 

আনু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে মহাছন, ক্ষ তা- িরু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ নুরুে আিছার, 

ক্ষ তা- িগবুে, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আিসার, ক্ষ তা- 

নুরুে মহাছাইন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

শাহাব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- নজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবছার, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু বক্কর, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জনাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

জাোে, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

বক্ষদউে আেি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িিতাজ, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৬৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষনসাত, ক্ষ তা- হুিায়ুন 

কক্ষবর, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সামুে ইসোি, ক্ষ তা- 

হুিায়ুন কক্ষবর, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইলতয়াজ উক্ষিন, ক্ষ তা- 

নুরুে কক্ষবর, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু হাক্ষকি, ক্ষ তা- ক্ষিয়া 

মহালসন, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা- 

ক্ষিয়া মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- 

ক্ষিয়া মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দুে হক, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিরাজ, ক্ষ তা- আব্দুে 

হক, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- আবুে 

কালসি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রিজান আেী, ক্ষ তা- নুরু, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা- 

নুরু, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষি ইসোি, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজুে ইসোি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ নুর রহিান, ক্ষ তা- 

িালবর, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কাজে, ক্ষ তা- িালবর, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্কাছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

শির আেী, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা, ক্ষ তা- শির 

আেী, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িঞ্জুর আেি, ক্ষ তা- 

শির আেী, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- শির 

আেী, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আয়ুব খান, ক্ষ তা- নুরুে 

আক্ষিন, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৬৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- নুরুে 

আক্ষিন, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

জাির আেি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িইন উক্ষিন, ক্ষ তা- 

জাির আেি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

জাির আেি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু শািা, ক্ষ তা- 

জয়নাে আলবদীন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু বক্কর, ক্ষ তা- জনাে 

আলবদীন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

জয়নাে আলবদীন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মসােতান আহিদ, 

ক্ষ তা- কক্ষরি দাদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আিসার, ক্ষ তা- 

এোহ দাদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে, ক্ষ তা- িঞ্জুর 

আহিদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

বক্ষশর আহিদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন আেী, ক্ষ তা-

 আবু বক্কর, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে, ক্ষ তা- সছয়দ, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ছলরায়ার, ক্ষ তা- 

সছয়দ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মনজাি, ক্ষ তা- সছয়দ, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- সছয়দ, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ খালয়র আহিদ, 

ক্ষ তা- কক্ষরি দাদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

িাইজযা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

িাইজযা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- 

িালে ক্ষিি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- 

িালে ক্ষিি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সালকরুল্লাহ, ক্ষ তা- 

মসকান্দর, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোি মসােতান, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা- বাদশা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইকবাে, ক্ষ তা- বাদশা, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িান্নান, ক্ষ তা- 

বাদশা, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

চান ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালেব, ক্ষ তা- চান 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

চান ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- চান 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ক্ষদলো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ছক্ষগর আহিদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিারকান, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ক্ষদলো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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খক্ষতয়ান
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- 

োে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

শহর মুল্লুক, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে, ক্ষ তা- িাহমুদুে, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে খালয়র, ক্ষ তা- 

সুেতান, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আক্তার, ক্ষ তা- আবু 

তালহর, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মোকািান কাইছার, ক্ষ তা-

 ইউসুি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ জাহান, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা- 

রহিান, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৭২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রুহুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

রহিান, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এহছান আেী, ক্ষ তা- 

রহিান, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- রহিান, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষববুল্লাহ, ক্ষ তা- রহিান, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক্ষসর িামুন, ক্ষ তা- 

জালকর ক্ষছক্ষিক, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোি কুদ্দুস, ক্ষ তা- 

জালকর ক্ষছক্ষিক, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- 

িাহমুদুর রহিান, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

িাহমুদুর রহিান, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিারলশদুে ইসোি, 

ক্ষ তা- আহসাদুর রক্ষহি, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজালেে, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রক্ষশ, ক্ষ তা- নুর 

জািান, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হাসান, ক্ষ তা- নুর 

জািান, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- শহর 

মুল্লুক, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ আেি, ক্ষ তা- শহর 

মুল্লুক, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িনছুর আেি, ক্ষ তা- 

শহর মুল্লুক, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্বাছ আেি, ক্ষ তা- 

শহর মুল্লুক, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষব.এস দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- 

রিজান, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সদর আক্ষিন, ক্ষ তা- শাহ 

আেি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাকান, ক্ষ তা- ছক্ষবর 

অহিদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৭৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িামুন, ক্ষ তা- ছক্ষবর 

অহিদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনসার, ক্ষ তা- িামুন, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে হক, ক্ষ তা- সাক্ষচ 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাহলছনা মবগি, ক্ষ তা- 

মরৌশন আেী, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষিনুে হক, ক্ষ তা- নজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওসিান সরওয়ার, ক্ষ তা- 

হালিজ ইউনুছ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষশর আেি, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইউসুি আেী, ক্ষ তা- 

বক্ষশর, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রিজান, ক্ষ তা- আবু 

জাির, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু ছিদ, ক্ষ তা- 

রিজান, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

িকবুে, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

তালরক, ক্ষ তা- মিারকান, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্বাস উক্ষিন, ক্ষ তা- 

নুরুে হক, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

উির আেী, ক্ষ তা- বকসু, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মদলোয়ার, ক্ষ তা- উির 

আেী, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ মহাছন, ক্ষ তা- 

আব্দুে হক, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজালেে, ক্ষ তা- 

ইছহাক, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৭৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসােতান, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

 ারলিজ, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- 

িিজে, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইউসুি আেী, ক্ষ তা- মুছা 

আেী, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষকর আেি, ক্ষ তা- 

নুরুে মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আব্দুে হক, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- ছুরত, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসালেিান, ক্ষ তা- বক্ষদউে 

আেি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মোকিান, ক্ষ তা- বক্ষদউে 

আেি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরু নবী, ক্ষ তা- রক্ষিক 

উল্লাহ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিকুল্লাহ, ক্ষ তা- আবু 

তালহর, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িান্নান, ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেিগীর, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিক, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৭৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু সািা, ক্ষ তা- আোঃ 

নবী, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আেি, ক্ষ তা- আোঃ 

নবী, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

কালু, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা- 

মিাোঃ কালু, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নজু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ইসিত 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রহিত আেী, ক্ষ তা- 

ইসিত ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আকবর, ক্ষ তা- 

আব্দুে গক্ষণ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইছহাক, ক্ষ তা- 

আব্দুে বাক্ষর, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- 

িকবুে, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষহদুে, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষি আেি, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- নুধা, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

মহালসন, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে, ক্ষ তা- মহালসন, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে হাক্ষিস, ক্ষ তা- 

মহালসন, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ডাোঃ আব্দুে িালেক, 

ক্ষ তা- মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

িকবুে, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর নবী, ক্ষ তা- িকবুে, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি, ক্ষ তা- কালশি, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষছর, ক্ষ তা- িক্ষজদ, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৮০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ, ক্ষ তা- আব্দুে 

বাক্ষর, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

িতবার, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
িারুক, ক্ষ তা- ক্ষিয়া, গ্রাি-

 ষাইেিারা, শা োপুর
0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনছার, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আহিদ, ক্ষ তা- 

আজগর, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহমুদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

নুর আহিদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

বক্ষদউে আেি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হালসি, ক্ষ তা- গুরা ক্ষিয়া, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জকক্ষরয়া, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- জয়ার 

উক্ষিন, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- 

সছয়দ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ সাইদ, ক্ষ তা- সছয়দ 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ আেি, ক্ষ তা- সছয়দ 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইিান আেী, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এহছান আেী, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরৌশন আেী, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হািজা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

িকবুে, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্বাছ, ক্ষ তা- িকবুে, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বখলতয়ার আহিদ, ক্ষ তা- 

িকবুে, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৮২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিক উল্লাহ, ক্ষ তা- আবু 

তালহর, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

তাজুে, ক্ষ তা- আক্ষিন, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইরান, ক্ষ তা- 

িক্ষরদুে হক, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মসােতান, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ নবী, ক্ষ তা- কাক্ষছি 

আেী, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িলয়জ আহিদ, ক্ষ তা- 

কাক্ষছি আেী, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িঞ্জুর আেি, ক্ষ তা- 

কাক্ষছি আেী, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসালহে রানা, ক্ষ তা- 

আব্দু রহিান, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসোি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু মিানাি, ক্ষ তা- 

ইছহাক, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওসিান, ক্ষ তা- নুর 

মিাহােদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওসিান, ক্ষ তা- নুর 

মিাহােদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আব্বাস, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রুহুে কালদর, ক্ষ তা- 

দুোে, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

নাক্ষছর, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহালসন আেী, ক্ষ তা- 

শক্ষি আেি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- 

শাহাব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আেি, ক্ষ তা- শাহাব 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- 

শাহাব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৮৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- শাহাব 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে হালসি, ক্ষ তা- 

আব্দুে িক্ষজদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কালদর, ক্ষ তা- 

ছাক্ষব্বর, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে জক্ষকর, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে হক, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িঞ্জুর আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

গফুর আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষশর আেি, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিয়া মহালসন, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিক, ক্ষ তা- ইউসুি 

আেী, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইউসুি আেী, ক্ষ তা- 

নজর আেী, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির, ক্ষ তা- নজর 

আেী, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে মিানাি, ক্ষ তা- 

ক্ষিয়া মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুে আেি, ক্ষ তা- নুর 

আেি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দু 

রহিান, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তিা কািাে, ক্ষ তা- 

আব্দু রহিান, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষিউে ইসোি, ক্ষ তা- 

আব্দু রহিান, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- 

চক্ষির, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- 

চক্ষির, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৮৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- চক্ষির, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আয়ুব আেী, ক্ষ তা- 

চক্ষির, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে আেী, ক্ষ তা- 

চক্ষির, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষনয়ািত আেী, ক্ষ তা- 

চক্ষির, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

চক্ষির, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

চক্ষির, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষিউে ইসোি, ক্ষ তা- 

কািাে, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিকুে, ক্ষ তা- কািাে, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- 

হাজী মুছা আেী, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিরাজ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইক্ষিাস, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক্ষিজুর, ক্ষ তা- 

মিাস্তািা, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু সালহব, ক্ষ তা- 

আব্দুে কক্ষরি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

ইছহাক, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু রক্ষজি, ক্ষ তা- 

িকবুে আেি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা- 

ইসিাইে, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

গফুর আহিদ, ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জালকর, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিারকান, ক্ষ তা- 

মসালেিান, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- 

আব্দু ছত্তার, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৮৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তিা কািাে, ক্ষ তা- 

কক্ষরি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সলরায়ার, ক্ষ তা- কক্ষরি, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইউসুি, ক্ষ তা- নজু ক্ষিয়া, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মদলোয়ার, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষজর, ক্ষ তা- মুজাহার, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কক্ষরি, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুে আহিদ, ক্ষ তা- 

মুস্তাক, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিক উক্ষিন, ক্ষ তা- নজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

সািাদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষববুে, ক্ষ তা- নক্ষজর, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজুে, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িকছুদ, ক্ষ তা- নাক্ষছর, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

মহালসন, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

গফুর আেি, ক্ষ তা- 

নাক্ষছর, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সক্ষিউর রহিান, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৮৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুে উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

কাোি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাস্টার জক্ষহর, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইিরান, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৯০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহাবুব, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আো উক্ষিন, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মহালসন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেতাি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- মহালসন, 

গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মহালসন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- 

মিাখলেছুর, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ বাবুে, ক্ষ তা- জাির 

আেি, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মনািান, ক্ষ তা- কালসি, 

গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইসহাক, ক্ষ তা- 

মুকুে মহালসন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু বক্কর, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জকক্ষরয়া, ক্ষ তা- 

নুরুে আেি, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

রাজা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসিাইে, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সািাি মহালসন, ক্ষ তা- 

সািসু, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

িক্ষনর আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

খক্ষেলুর রহিান, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- 

আবুে মহালসন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহদায়ত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

ছলেিান, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৯২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষির আহিদ, ক্ষ তা- 

আজগর আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কালসি, ক্ষ তা- 

নুরুে আক্ষিন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- বক্ষদ 

আেি, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইফুে, ক্ষ তা- নুর 

আেি, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আক্ষনছুে ইসোি, 

ক্ষ তা- রজব উল্লাহ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কিরু, ক্ষ তা- 

জাোে উক্ষিন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাহাদুর, ক্ষ তা- রালশদ 

ক্ষিয়া, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে হক, ক্ষ তা- সালহব 

ক্ষিয়া, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা- রজব 

উল্লাহ, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

রজব উল্লাহ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রাক্ষজয়া মবগি, ক্ষ তা- 

নাক্ষসর, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে জব্বার, ক্ষ তা- 

িজে আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ নুর কালদর, ক্ষ তা- 

মিাোঃ আক্ষিন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জুলয়ে, ক্ষ তা- 

শাহানুর, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- 

আলক্কে, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

এজাহার, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা- 

এজাহার, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ সছয়দ, ক্ষ তা- 

এজাহার, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিরলদৌস, ক্ষ তা- রক্ষহি 

বক্স, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৯৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শুক্কুর, ক্ষ তা- োে ক্ষিয়া, 

গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছালে আহিদ, ক্ষ তা- 

সালহব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে, ক্ষ তা- বাদশা, 

গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- 

আব্দুে কালদর, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু রাজ্জাক, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কায়সার, ক্ষ তা- জাির 

আেি, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- আক্ষির 

হািজা, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেী আকবর, 

ক্ষ তা- নক্ষজর আহিদ, 

গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রক্ষশদ আহিদ, 

ক্ষ তা- নক্ষজর আহিদ, 

গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আবুে কালসি, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আহি, ক্ষ তা- 

হালিজ মগাোি বাক্ষর, 

গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

হালিজ মগাোি বাক্ষর, 

গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কালু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষকর, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- 

িক্ষকর আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-

 নুর মিাহােদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওসিান, ক্ষ তা- জক্ষকর 

মহালসন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৯৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে মিানাব, ক্ষ তা- 

হালিজ মগাোি বাক্ষর, 

গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আজগর আেী, ক্ষ তা- 

রাজা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ শাক্ষকে, ক্ষ তা- 

মিাোঃ আক্ষিন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ সবুজ, ক্ষ তা- 

ইবাদুে হক, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা- 

ইবাদুে হক, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনছার, ক্ষ তা- জাির 

আেি, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- নুর 

নবী, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রুলবে, ক্ষ তা- 

িলিজুে রহিান, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কালু, ক্ষ তা- 

জয়নাে, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা- আবু 

সছয়দ, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জকক্ষরয়া, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- আবু 

তালহর, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহাবুব, ক্ষ তা- শািশুে 

আেি, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষহনুর, ক্ষ তা- ইক্ষিস, 

গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

পুতুে, ক্ষ তা- আবুে 

কাোি, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষরিা মবগি, ক্ষ তা- 

আক্ষিনুে, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাো, ক্ষ তা- 

িক্ষনর আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদা খাতুন, ক্ষ তা- 

আব্দুে কক্ষরি, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু ছাত্তার, ক্ষ তা- 

আহিদ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

৯৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

ছাক্ষব্বর আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু জাির, ক্ষ তা- ছালে 

আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জাির, ক্ষ তা- ছালে 

আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কক্ষরি, ক্ষ তা- ছালে 

আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

আবু সছয়দ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কাজে, ক্ষ তা- শাহ 

আেি, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষছর আহিদ, ক্ষ তা- 

সালবর আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে, ক্ষ তা- ওির 

আেী, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আহিদ, ক্ষ তা- 

ওির আেী, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসহাক, ক্ষ তা- ওির 

আেী, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জব্বার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কািাে, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজালহর, ক্ষ তা- 

িিতাজ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

শক্ষিউে আেি, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

আব্দুে মহালসন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- 

শক্ষহদুর রহিান, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৯৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্তার মহালসন, ক্ষ তা- 

জািান আেী, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিলরাজ, ক্ষ তা- আবছার 

আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

রাজা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১০০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

আহিদ কক্ষবর, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিারকান, ক্ষ তা- সছয়দ 

আেি, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষিছুর রহিান, ক্ষ তা- 

বক্ষদ আেি, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

আব্দুে গক্ষণ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মেদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- জাির 

আেি, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জকক্ষরয়া, ক্ষ তা- 

হাসান আেী, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

খালেক, ক্ষ তা- িাহাবুব 

আেী, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাক্ষহদ মহালসন, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আক্ষির মহালসন, 

ক্ষ তা- আক্ষজজুে হক, 

গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- এনামুে 

হক, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসিাইে, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজুে ইসোি, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাকলছদ আহিদ, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষিদুর রহিান, ক্ষ তা- 

মুকলছদ আেী, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

রক্ষিক উক্ষিন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক্ষিজুর, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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ক্ষব.এস দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু সছয়দ, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক্ষিজুর, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ আেী, ক্ষ তা- ডাোঃ 

আব্দুে বারী, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১০২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক, ক্ষ তা- রব্বান, 

গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- 

জাির আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আিসার, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িিতাজ, ক্ষ তা- আহিদ 

কক্ষবর, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওয়াজ উক্ষিন, ক্ষ তা- 

জাির আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শুক্কুর বাবুে, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
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দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

ক্ষজয়াবুে ইসোি, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনছার িাক্ষে, ক্ষ তা- 

সালবর আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজালেে, ক্ষ তা- 

সালহব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- 

আহিদ আেী, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজুে হক, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষিক আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজুে হক, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

ছালেহ আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহালসন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে মুক্ষজব, ক্ষ তা- 

মিাোঃ সছয়দ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- 

ইউসুি আেী, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আজগর, ক্ষ তা- 

উক্ষকে আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা- আব্দু 

ছাোি, গ্রাি- 

বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মসালহে, ক্ষ তা- 

নাজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১০৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

কক্ষবর, গ্রাি- বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

বক্ষদউে আেি, গ্রাি- 

বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুে, ক্ষ তা- আব্দুে 

জক্ষেে, গ্রাি- 

বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

মিাসলেি, গ্রাি- 

বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহামুদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

সছয়দ আেি, গ্রাি- 

বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর ইসোি, ক্ষ তা- আবু, 

গ্রাি- বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাক্ষনক, ক্ষ তা- আবু, গ্রাি-

 বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রুহুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ, গ্রাি- 

বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, গ্রাি- বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- 

বাহাদুর, গ্রাি- 

বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষজন রতন বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

সুক্ষনে বড়ুয়া, গ্রাি- 

বালুরলডইে, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বািন বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

ক্ষবলরাধ বড়ুয়া, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষজন দ বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

পুক্ষেন বড়ুয়া, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান
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দাগ

আর.এস 
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খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদে বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

পুক্ষেন বড়ুয়া, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাড়– বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ সংকর, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

 াত্রা মিাহন বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ সংকর, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

অিলশন বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

অরুন বড়ুয়া, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোস বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

অক্ষজত বড়ুয়া, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মচানষ্ট বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

রক্ষবন বড়ুয়া, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১০৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রিলশন বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

সুবাধন বড়ুয়া, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজালেে, ক্ষ তা- সছয়দ 

নুর, গ্রাি- বড়ুয়া াড়া, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সুনন্দ্র বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

বলজন্দ্র বড়ুয়া, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জা ান বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

বলজন্দ্র বড়ুয়া, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শংকরাজ বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

বলজন্দ্র বড়ুয়া, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

উলি বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

জক্ষতন্দ্র বড়ুয়া, গ্রাি- 

বড়ুয়া াড়া, কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সুদরিন বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

পুক্ষেন বড়ুয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সজে বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

বাইগাদন বড়ুয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা- নুরুে 

হক, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

নুরুে হক, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আরািাত, ক্ষ তা- িনসুর 

আেি, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুল্লাহ জািদর, ক্ষ তা- 

িনসুর আেি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সালবর আহিদ, ক্ষ তা- 

শাসু, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- 

িজে আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদ, ক্ষ তা- িজে, 

গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

আবু সফুর, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইউসুি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মেদু, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

িজে আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা- তাজুে 

ইসোি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১০৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মনছার, ক্ষ তা- আবুে 

কালসি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু জাির, ক্ষ তা- 

তলেব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এহছান আেী, ক্ষ তা- িনু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জুেহাি, ক্ষ তা- আবুে 

বশর, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

ক্ষসকান্দার আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছদর আেী, ক্ষ তা- মঠা 

বেী, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসোি, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তা- আবুে 

বশর, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আবুে কাোি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ, ক্ষ তা- আবুে 

বশর, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আবুে কাোি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নজরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

ছালবর আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহাজাহান, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষকর, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- 

তালেব, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

মুসলেি ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১০৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ডাোঃ আক্ষজি, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাো উক্ষিন, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজ আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১১০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এরিান, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

দক্ষেে, ক্ষ তা- আব্দুে 

খালেক, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আসরাউে হাসন, ক্ষ তা- 

নুরুে আেি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জালবর আহিদ, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

জালবর আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জালবর আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

রাজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

ছক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক, ক্ষ তা- আবুে 

কাোি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইফুে, ক্ষ তা- জক্ষসি, 

গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে বশর, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

ছালে আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শহর মিরাজ, ক্ষ তা- 

তাজুে মুল্লুক, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মেদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িজলুে হক, ক্ষ তা- 

হায়দার আেী, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িকছুদ, ক্ষ তা- ওির 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছলোয়ার, ক্ষ তা- ছালবর 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১১২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেি, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষির কালসি, ক্ষ তা- 

রক্ষিজ, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- ছদর 

আক্ষিন, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু ছত্তর, ক্ষ তা- ছদর 

আক্ষিন, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাক্ষেক, ক্ষ তা- জয়নাে 

আলবদীন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জাির, ক্ষ তা- 

আব্দুে খালেক, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষব আেি, ক্ষ তা- আব্দুে 

খালেক, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষববুর, ক্ষ তা- আব্দুে 

খালেক, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

আব্দুে খালেক, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিক, ক্ষ তা- ক্ষছক্ষিক, 

গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছলরায়ার কািাে, ক্ষ তা- 

িগবুে আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

িগবুে আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- িগবুে 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ, ক্ষ তা- িগবুে 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কািাে, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দুে কালদর, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহমুদুে হক, ক্ষ তা- 

সাইফুে হক, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওয়াজ উক্ষিন, ক্ষ তা- 

সক্ষিকুর রহিান, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- আহিদ 

মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১১৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সািাি, ক্ষ তা- ছালবর 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষছক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

হাজী রক্ষশদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

হাজী রক্ষশদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

হাজী রক্ষশদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আেি, ক্ষ তা- হাজী 

রক্ষশদ, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

িগবুে আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিারকান, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিকুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আব্দু সাোি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাছান, ক্ষ তা- সজে 

কক্ষরি, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে  মহালসন, ক্ষ তা- 

নুর মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- রক্ষশদ, 

গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

শহর মুল্লুক, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

জক্ষকর, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

আেী মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসয়ানুর, ক্ষ তা- আেী 

মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হালিজ মিাোঃ জয়নাে, 

ক্ষ তা- রক্ষশদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহাদাত মহালসন, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এনামুে, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১১৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষকর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- শাহ 

আেি, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আজগর আেী, ক্ষ তা- 

বাদশা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসিাইে, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- শাহ 

আেি, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিজান, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- ডাোঃ 

আবু তালহর, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

হালিজ আব্দু রক্ষশদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আিসার, ক্ষ তা- 

মিাক্তার আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আিসার, ক্ষ তা- 

নুরুে আক্ষিন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোি রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত আবু ক্ষছক্ষিক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

িনু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

ইত্তিা আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুেিা, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসকদার আহিদ, ক্ষ তা- 

আব্দুে হাক্ষকি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ নাক্ষসর, ক্ষ তা- 

আবুে মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

জলবত আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কক্ষবর আহিদ, 

ক্ষ তা- কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১১৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

নজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

সালহব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর কক্ষবর, ক্ষ তা- আনু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- গনু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- মৃত 

িগবুে আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসকদার আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত দক্ষেে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওির আেী, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষহি ক্ষসকদার, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু বক্কর, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষহি ক্ষসকদার, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িান্নান, ক্ষ তা- 

আবু বক্কর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাবালশ্বরা মবগি, স্বািী- 

মৃত িক্ষতউর রহিান, গ্রাি-

 হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কাজে মবগি, ক্ষ তা- 

ক্ষসক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ক্ষসক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষরয়াজুে মনহার, ক্ষ তা- 

আবু তালহর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিজ আেি, ক্ষ তা- 

দরলবশ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদ আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা-

 ছাোি আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

জয়নাে আলবদীন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১১৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ শাহাজাহান, ক্ষ তা- 

ছালে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িামুন, ক্ষ তা- ছালে 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১২০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাজাহান মবগি, ক্ষ তা- 

আব্দু শুক্কুর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষরি দাদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষরি দাদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিারকান, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষরি দাদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওয়াছ খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

আবু জাির, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুজ্জািান, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহেদ মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দু ছাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে িালেক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসিাইে, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে িালেক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরদুয়ান, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে িালেক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কালসি, ক্ষ তা- 

ইউসুি আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষহিা, ক্ষ তা- মৃত রক্ষহি 

ক্ষসকদার, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জান্নাতু আরা, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিানা খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ নুর, ক্ষ তা- মৃত 

সজন ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ, ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ রক্ষশদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক, ক্ষ তা- ছক্ষব্বর 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িকসুদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ছক্ষব্বর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- ছক্ষব্বর 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১২২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

দুদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ছক্ষব্বর 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা- 

ছক্ষব্বর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ছক্ষব্বর 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিনুয়ারা, ক্ষ তা- ছক্ষব্বর 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

খুরক্ষশদা, ক্ষ তা- ছক্ষব্বর 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাওোঃ জাোে আহিদ, 

ক্ষ তা- আেিগীর গং, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

শািশুক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইউসুি, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরদুয়ান, ক্ষ তা- িাহামুদুে 

হক, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িকসুদ আেি, ক্ষ তা- 

আবদুে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সািসুে আেি, ক্ষ তা- 

আবদুে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কায়ছার, ক্ষ তা- আবদুে, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শারক্ষিন আক্তার, ক্ষ তা- 

আবু তালহর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রুিা আক্তার, ক্ষ তা- 

বাবুে, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা- 

মিাছা আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মিাছা আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ নজরুে ইসোি, 

ক্ষ তা- মিাছা আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রায়হানুর ইসোি, ক্ষ তা- 

মিাছা আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিউে ইসোি, ক্ষ তা- 

মিাছা আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষসর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ইউসুি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১২৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

ইউসুি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওসিান ছলরায়ার, ক্ষ তা- 

মৃত ইউসুি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনছারুে কক্ষবর, ক্ষ তা- 

মৃত ইউসুি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মজাহরা খাতুন, ক্ষ তা- 

ইউসুি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- 

সািশুক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িাবুদ, ক্ষ তা- 

সািশুক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিানাি, ক্ষ তা- 

সািশুক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- 

সািশুক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

সািশুক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তিা কািাে, ক্ষ তা- 

মৃত জাির িক্ষকর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর বক্স, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ  মসক্ষেি, ক্ষ তা- 

আব্দুে হক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরওয়ান, ক্ষ তা- 

মসােতান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- 

আবু তালহর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আবু 

তালহর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষসর, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি কালদর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিলরাজ খাতুন, ক্ষ তা- 

মৃত মগাোি কালদর, গ্রাি-

 হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি "

১২৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষন আক্ষিন, ক্ষ তা- ছালে 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা- সসয়দ 

আেি, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নুরুে 

হক, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু হাক্ষনি, ক্ষ তা- আবুে 

হাক্ষছি, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সািাি মহালসন, ক্ষ তা- 

আবুে হাক্ষছি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- মগাোি 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোি মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত গুনু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইউসুি নবী, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এহছান আেী, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মনজাি, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিারকান, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে িালেক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলিনা মবগি, ক্ষ তা- 

আব্দুর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িজে কক্ষরি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে আক্ষজজ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রুক্ষজনা, স্বািী- দুদু ক্ষিয়া, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছালবকুন্নাহার, স্বািী- আব্দু 

রাজ্জাক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহাবুে আেি, ক্ষ তা- 

আব্দুল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

আবুে জাির, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষসর আেি, ক্ষ তা- 

রওশন আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- নুর 

আেি, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মনািান উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদ মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

জাোে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত জাোে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িকবুে আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত সসয়দ আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোি রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

িনজুর আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- 

িনজুর আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ কক্ষবর, ক্ষ তা- 

িনজুর আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- মৃত নজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা- 

ইক্ষেয়াছ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহাবুব আেি, ক্ষ তা- 

বক্ষদ আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সািদ্দুজা গং, ক্ষ তা- 

হায়দার আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসানা খাতুন, স্বািী- আবু 

কাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১২৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শালকরা, স্বািী- ইসিইে, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহালসন আরা মবগি, 

স্বািী- কািাে উক্ষিন, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

উলে হাক্ষববা, স্বািী- মিাোঃ 

ইউনুছ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুন্নাহার, স্বািী- মৃত 

ইক্ষিস, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইক্ষিস, ক্ষ তা- 

কাক্ষছি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা- 

কাক্ষছি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত দরলবশ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসহাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আব্দু শুক্কুর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িনজুর আেি, ক্ষ তা- 

মিাকতুে মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আবু জাির, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আনজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাছান আেী, ক্ষ তা- মৃত 

োে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

এখোছ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছালে আহিদ, ক্ষ তা- 

সালহব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদলুয়ারা মবগি, ক্ষ তা- 

শািশুিীন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িালতিা খাতুন, স্বািী- 

ছালে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি কালদর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে সাোি, ক্ষ তা- 

মৃত নুরুে আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- 

মৃত নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

োে খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালেব, ক্ষ তা- 

মেদুয়া ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাকলসদ আেি, ক্ষ তা- 

নুরুে আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রওশন আেী, ক্ষ তা- মৃত 

োে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোিনুর, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছলরায়ার, ক্ষ তা- 

জকক্ষরয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলনায়ার, ক্ষ তা- অজ্ঞাত, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািছুে হক, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষির কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কাজে, ক্ষ তা- ক্ষির 

কালসি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

মৃত বদর উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত বদর উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিৌোঃ মনজাি উক্ষিন, 

ক্ষ তা- মৃত বদর উক্ষিন, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষরয়াজ উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

বদর উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিৌোঃ মিজবা উক্ষিন, 

ক্ষ তা- মৃত বদর উক্ষিন, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিৌোঃ ছাো উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত বদর উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- 

মৃত বদর উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে শরীি, ক্ষ তা- মৃত 

বদর উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সবুজ, ক্ষ তা- আব্দুে 

িালেক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরলহনা মবগি, স্বািী- 

নুরুজ্জািান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাছান আেী, ক্ষ তা- 

রিজান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহালছন, ক্ষ তা- রিজান, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রওশন, ক্ষ তা- রিজান, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিকুল্লাহ, ক্ষ তা- 

রিজান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নজরুল্লাহ, ক্ষ তা- রিজান, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাক্ষহন, ক্ষ তা- রিজান, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রিজান, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষশদ আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- 

আবুে কালসি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

দরলবশ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে তালহর, ক্ষ তা- 

দরলবশ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু ছালেহ, ক্ষ তা- 

দরলবশ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু বক্কর, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ছালে, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

মিাোঃ ছালে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মগাোি মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু সছয়দ, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসকদার আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিৌোঃ মনািানুে হক, ক্ষ তা-

 মৃত মিৌোঃ মিাক্তার 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজালেে, ক্ষ তা- মৃত 

কালু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে মিাতালেব, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে জক্ষেে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্তার, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে খালয়র, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আবচার, ক্ষ তা- মৃত 

কািাে উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

রাওসা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসিত আরা, ক্ষ তা- আব্দু 

ছাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদলোয়ারা মবগি, ক্ষ তা- 

মৃত ইিাি শরীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

োে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষসনা আক্তার, ক্ষ তা- 

আবুে কাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে জক্ষেে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুেিা, ক্ষ তা- নক্ষজর 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- 

মৃত আহিদ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইউনুচ, ক্ষ তা- 

িিতাজ আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসিাইে, ক্ষ তা- িিতাজ 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষশক উল্লাহ, ক্ষ তা- বক্ষন 

আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাগর, ক্ষ তা- বক্ষন 

আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাক্ষহি, ক্ষ তা- বক্ষন 

আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসালহে, ক্ষ তা- নুরুে 

আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জািাে, ক্ষ তা- মৃত সসয়দ 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সদর, ক্ষ তা- মৃত সসয়দ 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহাজাহান, ক্ষ তা- মৃত 

কািাে মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

িারুক ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

নুরুে হক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মখারলশদ আেী, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিক উল্লাহ, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইফুল্লাহ, ক্ষ তা- জাোে 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষরফুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আব্দু শুক্কুর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর বানু, স্বািী- আব্দুে 

গফুর, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জালবদা খাতুন, ক্ষ তা- 

আব্দুে িাবুদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

তাহাক্ষিনা আক্তার, স্বািী- 

সািাি মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তিা মবগি, স্বািী- 

শাহাদত কক্ষবর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত িাজাহার আেি, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- 

মৃত েস্কর আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

েস্কর আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আব্দু শরীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৩৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

আব্দু শরীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষহবুল্লাহ, ক্ষ তা- জাোে 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষজজ উল্লাহ, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষির উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বজে আহিদ, ক্ষ তা- 

শক্ষিকুর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৩৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দু ছত্তার, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আবু সতয়ব, ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ মহাসাইন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ সছয়দ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে হাক্ষেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- শাহ 

আেি, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষশকুজ্জািান, ক্ষ তা- 

মৃত ছলেিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু জাির, ক্ষ তা- মৃত 

েস্কর আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

েস্কর আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এনালয়ত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

আবু জাির, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- 

মৃত জাির আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত সক্ষব্বর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ নুর, ক্ষ তা- মৃত 

আবু শািা, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সরওয়ার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ক্ষরয়াজ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জাক্ষকর, ক্ষ তা- 

মিাজাফ্ির, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ক্ষশিা মবগি, স্বািী- 

জাির, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছালবর, ক্ষ তা- মৃত আবদু 

রক্ষহি, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আজু রহিান, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে বশর, ক্ষ তা- মৃত 

হাছু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষছর, ক্ষ তা- মৃত হাছু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

একোব, ক্ষ তা- মৃত চাচা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষববুে বশর, ক্ষ তা- 

আব্দুে শুক্কুর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাদুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহাজাহান, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইছহাক, ক্ষ তা- মিাক্তার 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিরলদৌস, ক্ষ তা- কাো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ

ক্ষস.এস 
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর কালদর, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষশর, ক্ষ তা- জক্ষেে 

িক্ষকর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- 

বক্ষশর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা- মিা 

শক্ষিক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মজর মুল্লুক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা- বাদশা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুে ইসো, ক্ষ তা- 

বাদশা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষির উক্ষিন, ক্ষ তা- 

বাদশা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জালহদ ইসোি, ক্ষ তা- 

বাদশা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা, ক্ষ তা- রিজান 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ, ক্ষ তা- রিজান 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মুনছুর, ক্ষ তা- রিজান 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুর রি, ক্ষ তা- আব্দু 

ছত্তার, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদলুয়ারা, স্বািী- মেয়াকত 

আেী, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরৌশন ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

দক্ষেলুর রহিান, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.15 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাহলছনা খাতুন, স্বািী- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.15 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাজী হািজা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

িজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.15 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে, ক্ষ তা- িিজে 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.15 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িনজুর আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী ক্ষিয়া, গ্রাি- 

বুধার াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আক্ষজ্জ, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- বুধার াড়া, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার আেী, গ্রাি- 

বুধার াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জাোে, ক্ষ তা- উল্লা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মুকলবকী, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িকছুত ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আেী ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মুকলবকী, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মগারা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মুকলবকী, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- িজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মুকলবকী, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
সাহাব উক্ষিন, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- মুকলবকী, শা োপুর
0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছালে আহিদ, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

মুকলবকী, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা 

রিজান, গ্রাি- মুকলবকী, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে গফুর, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- বুধার াড়া, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
ক্ষিরাজ, ক্ষ তা- ঐ, গ্রাি- 

বুধার াড়া, শা োপুর
0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হায়দার আেী, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, গ্রাি- 

বুধার াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

লুৎফুর রহিান, ক্ষ তা- 

শারুখ আহিদ, গ্রাি- 

বুধার াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওহাব ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

বক্ষদউর রহিান, গ্রাি- 

বুধার াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

গফ্িার, ক্ষ তা- রহিান 

আেী, গ্রাি- বুধার াড়া, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবটাইয়া, ক্ষ তা- হাক্ষকি 

আেী, গ্রাি- বুধার াড়া, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- 

সািাদ, গ্রাি- বুধার াড়া, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুর রহিান, গ্রাি- 

বুধার াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মন াে শীে, ক্ষ তা- 

মিাো নাথ শীে, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- হাজী 

আহিদ আেী, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

ঐ, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর ইসোি, ক্ষ তা- 

শািশুে, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

গুরা ক্ষিয়া, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালছন, ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আবদুে আেী, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেীে শীে, ক্ষ তা িনু 

মিাহন শীে, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
সুধীর শীে, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- িক্ষনপুর, শা োপুর
0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ডা. রািকুি শীে, ক্ষ তা- 

েক্ষেদ িহন, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছক্ষির আহিদ, ক্ষ তা-  

নুর বকক্ষশ, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- িক্ষনপুর, শা োপুর
0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বলজন্দ্র শীে, ক্ষ তা- 

িক্ষনন্দ্র শীে, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হৃদয় শীে, ক্ষ তা- রক্ষশদ 

শীে, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সুবীর শীে, ক্ষ তা- েী 

দাস, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রাখাে শীে, ক্ষ তা- 

কক্ষিে শীে, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রনজীত শীে, ক্ষ তা- হক্ষর 

িলহান, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষনরা, ক্ষ তা- জক্ষহর 

ক্ষিয়া, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ত ন  াে, ক্ষ তা- সুলরশ 

 াে, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাবুে শীে, ক্ষ তা- সদন্য 

শীে, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
কুতাইয়া শীে, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- িক্ষনপুর, শা োপুর
0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী মহালসন, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহিদ, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ননী মগা াে শীে ক্ষ তা- 

নারলয়ন শীে, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বুতা শীে, ক্ষ তা- রাজু 

কুিার শীে, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মনাকন শীে, ক্ষ তা- 

মদলবন্দ্র শীে, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি,ক্ষ তা- 

হারুে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িেি িগ, ক্ষ তা- তনছ 

িগ, গ্রাি-  ক্ষিি াড়া, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনর আেী, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহালসন, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মদলোয়র মহালসন, ক্ষ তা- 

আবুে জাির, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- ঠান্ডা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মঘানা াড়া, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুর রহিান, ক্ষ তা- 

িনজুর আেী, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে মিানাি, ক্ষ তা- 

তজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ জক্ষহর, ক্ষ তা- তজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মঘানা াড়া, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৪৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
শাশু, ক্ষ তা- ইউসুি, গ্রাি-

 মঘানা াড়া, শা োপুর
0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
নুরু, ক্ষ তা- খক্ষেলুর, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর
0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছালরহ আহিদ, ক্ষ তা- 

ক্ষদলু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- 

আবদুে িক্ষজদ, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

কক্ষবর, গ্রাি- মঘানা াড়া, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ নুর আহিদ, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

সছয়দ নুর, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষকি, ক্ষ তা- নজু ক্ষিয়া, 

গ্রাি- মঘানা াড়া, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু বক্কর ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- 

কালু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আোঃ িালেক, ক্ষ তা- 

আবদুর রহিান, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে মহাছন, ক্ষ তা- আোঃ 

রউি, গ্রাি- বাক্ষরয়াছক্ষড়, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসিাইে, ক্ষ তা- রক্ষিক 

আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরাশন আেী, ক্ষ তা- 

মজইনুক্ষিন, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

আবদুে হাক্ষিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রুহুে কালদর, ক্ষ তা- 

সালেহ আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

সালেহ আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

সালেহ আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কায়ছার, ক্ষ তা- সালেহ 

আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজাফ্ির, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- 

বাক্ষরয়াছক্ষড়, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহাছন, ক্ষ তা- ছক্ষির 

আহিদ, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আহিদ, ক্ষ তা- 

নুরু ছিা, গ্রাি- 

জাক্ষিরছক্ষড়, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

িলতই আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাহােদ রুহুে কালদর, 

ক্ষ তা- আেতাি ক্ষিয়া, 

গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু জাির, ক্ষ তা- আবুে 

বশর, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আহিদ, ক্ষ তা- 

কাোক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িংগে উক্ষিন, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কাো চাদ, ক্ষ তা- 

িক্ষনরুজ্জািান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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ক্ষব.এস 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু বশর, ক্ষ তা- আবু 

রক্ষশদ, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আছদ আেী, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

গুরা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষরলদায়ান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

নুরুে কক্ষবর, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ বকসু, ক্ষ তা-  ু, 

গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- 

কাক্ষছর বকসু, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষিস ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

কাক্ষছি বকুস, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আহিদ, ক্ষ তা- 

মগাোি নবী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাজির আেি, ক্ষ তা- 

শুক্কুর, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- 

সাহাব উক্ষিন, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বজে আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হান্নান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- বজে 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে কালদর, ক্ষ তা- 

ইসোি ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজালেে হক, ক্ষ তা- 

িাহামুদুর রহিান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে সাোি, ক্ষ তা- 

দুোে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ডা: আহািদ উল্লাহ, ক্ষ তা-

 ক্ষসরাজুে ইসোি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজুে ইসোি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রিজান আেী, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আকতার আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহেদ উল্লাহ, ক্ষ তা- 

নুরুজ্জািান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিান, ক্ষ তা- 

মহালসন আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে িালেক, ক্ষ তা- 

আবদুে কালদর, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নালজি, ক্ষ তা- ক্ষদলু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষজে হক, ক্ষ তা- আোঃ 

িালেক, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু শুক্কুর, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাহােদ সছয়দ, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আহিদ, ক্ষ তা- 

িক্ষকর মিাহান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- িরু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসালহে, ক্ষ তা- মগাোি 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা- 

মগাোি ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদউে জািান, ক্ষ তা- 

মগাোি ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষির হািজা, ক্ষ তা- 

নাক্ষছর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাজী নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হালিজ মদলোয়ার, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে মহালসন, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস  

দাগ
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাক্তার মহালসন, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আয়ুব আেী, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জালকর উল্লাহ, ক্ষ তা- িরু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষজজ, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রাজা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিারকান আহিদ, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাজী জয়নাে, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- 

জালকর বকসু, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসোি, ক্ষ তা- আব্দু 

কালদর, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরাশন আেী, ক্ষ তা- 

িক্ষতউর রহিান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

বজে আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

জাির আেি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইিামুন কক্ষবর, ক্ষ তা- 

জাির আেি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- 

হুিায়ুন কক্ষবর, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহাবুব আেি, ক্ষ তা- 

নুরুে কক্ষবর, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- ছক্ষব্বর 

আহিদ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষরদুয়ান কালদর, ক্ষ তা- 

ইক্ষিস ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজুে িক্ষনর, ক্ষ তা- 

ইক্ষিস ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছলরায়ার কািাে, ক্ষ তা- 

নুর কালদর, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

নুরুে আক্ষিন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

িারুক আহিদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কািরুে, ক্ষ তা- আব্দুে 

িান্নান, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসকত ইসোি, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহিদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজালেে হক, ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালেব, ক্ষ তা- শক্ষি 

আেি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

ইসিাইে, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৫৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- 

বক্ষদউজ্জািান, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাজী নুর আক্ষিন, ক্ষ তা- 

আব্দুে িালেক, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

হাসান, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িঞ্জুর আেি, ক্ষ তা- 

িজে আহিদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইয়াকুব আেী, ক্ষ তা- 

কাো চান, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

িক্ষতউর রহিান, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহাবুব আেি, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ কক্ষবর, ক্ষ তা- 

আব্দুে আক্ষজজ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসোি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ইসাদ আেী, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- 

নুরু, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জালকর আহিদ, ক্ষ তা- 

রাজা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাক্ষনক, ক্ষ তা- নবী 

মহালসন, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু মসাবাহান, ক্ষ তা- 

নবী মহালসন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

জািাে, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসকত, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- আনজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষছর, ক্ষ তা- ইউসুি 

আেী, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে সািাদ, ক্ষ তা- 

কক্ষরি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কাক্ষছি আেী, ক্ষ তা- 

কক্ষরি উক্ষিন, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

ইয়াকুব আেী, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু সাত্তার, ক্ষ তা- 

কক্ষরি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- 

মিাোঃ শরীি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে হালসি, ক্ষ তা- 

মিাোঃ শরীি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিরলদৌস, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাোিত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

কক্ষরি আহিদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষজনরতন বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

বালজন্দ্র বড়ুয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ কক্ষরি, ক্ষ তা- 

উো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িন্টু বড়ুয়া, ক্ষ তা-  তাধ 

মছলেব বড়ুয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে মহালছন, ক্ষ তা- 

আবছার, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহোে, ক্ষ তা- আবছার, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সুকা বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

গুরাধন বড়ুয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাবুে বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

মদলবে বড়ুয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নন্দুনত বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

ব দন বড়ুয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রূ ত বড়ুয়া, ক্ষ তা- নু দ 

বড়ুয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বন সংকর বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

শ্রী োে বড়ুয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

 তযনন্দন বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষতন্দ্র বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

বলিশ বড়ুয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রাখাে বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

ক্ষখক্ষরজ বড়ুয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সুবাস বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

রুক্ষবন্দ্র বড়ুয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদখত বড়ুয়া, ক্ষ তা- হক্ষর 

 দদর, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সুিাশু বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

ক্ষবদর মিাহন, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রাক্ষকব মহালসন, ক্ষ তা- 

হাছান, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়লিন বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

পুক্ষেন বড়ুয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওয়াক্ষজন বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

পুক্ষেন বড়ুয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিতালসন বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

পুক্ষেন বড়ুয়া, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ মহাছন, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মহাছন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মহাছন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু রহিান, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে, ক্ষ তা- আবুে 

কালশি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক, ক্ষ তা- আোঃ নবী, 

গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সক্ষেি, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আেি, ক্ষ তা- রালসদ, 

গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মখারলশদ আেি, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- 

আব্দুে আক্ষজজ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষির আহিদ, ক্ষ তা- 

ছালে আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসিাইে, ক্ষ তা- নুর 

মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- ছালবর 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

আবুে কালসি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িকতুে আহিদ, ক্ষ তা- 

সছয়দ আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুে মহালছন, ক্ষ তা- 

আবু তালহর, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সািাি, ক্ষ তা- সসয়দ 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষিন মহালসন, ক্ষ তা- 

নুর আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহাজাহান, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

তক্ষহদুে মহালসন, ক্ষ তা- 

আবুে মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

খাজরুে মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দু রক্ষহি, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- আবু 

তালহর, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

িজে আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শওকত আেী, ক্ষ তা- রক্ষব 

আেি, গ্রাি- ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- 

ছালে আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালদর, ক্ষ তা- 

আব্দুে কালদর, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহা আেি, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউে আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ সাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইয়াকুব আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহছান, ক্ষ তা- মৃত মিৌোঃ 

আব্দুে গক্ষণ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আয়াত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

বক্ষদউে আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

শািসুক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আহিদ উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষদে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহালসন আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আজগর আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ আেী, ক্ষ তা- মিাোঃ 

বকসু, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ হাসান, ক্ষ তা- 

মিাোঃ বকসু, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত 

মিাস্তাক আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

কাো হাসান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে বশর, ক্ষ তা- 

শরীি, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আক্ষির মহালসন, 

ক্ষ তা- মৃত সছয়দ আহিদ, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আিানত, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে হক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ আেি, ক্ষ তা- 

আলনায়ারুে , গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

সসয়দ কক্ষরি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী মহালসন, ক্ষ তা- ক্ষির 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আব্দুে কাক্ষসি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু সতয়ব গং, ক্ষ তা- 

মৃত সসয়দ আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষরফুে হাসা, ক্ষ তা- 

ক্ষদে মিাহােদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত গুনু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

জয়নাে আলবদীন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হায়দার আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িাইজযা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুর আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাগু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষছি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ জাির, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী সুেতান আহিদ, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিলরাজা খাতুন, ক্ষ তা- 

মিৌোঃ ইব্রাহীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৬৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িলনায়ারা মবগি, ক্ষ তা- 

ক্ষসক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

োলু মবগ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

সসয়দ, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

িাহামুদুে কক্ষবর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

কালসি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেি, ক্ষ তা- 

কালসি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাক্ষকর আেি, ক্ষ তা- 

কালসি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রুলবে, ক্ষ তা- জক্ষকর 

আেি, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে কালসি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু ছালে, ক্ষ তা- মৃত 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

িক্ষরদুে আেি, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কালদর, ক্ষ তা- মৃত 

ছালেহ আহিদ, গ্রাি- 

উত্তর নেক্ষবো, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত 

ছালেহ আহিদ, গ্রাি- 

উত্তর নেক্ষবো, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

োয়ো মবগি, স্বািী- 

মসােতান আহিদ, গ্রাি- 

উত্তর নেক্ষবো, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষছয়া খাতুন, স্বািী- 

অক্ষে আজগর, গ্রাি- উত্তর 

নেক্ষবো, কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সালজদা মবগি, স্বািী- 

নুরুে মহালসন, গ্রাি- উত্তর 

নেক্ষবো, কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলিনা মবগি, স্বািী- 

িীর কালসি, গ্রাি- উত্তর 

নেক্ষবো, কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষিদা মবগি, স্বািী- 

আয়ুব নুর, গ্রাি- উত্তর 

নেক্ষবো, কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কাো ক্ষবক্ষব, স্বািী- মৃত 

ছালেহ আহিদ, গ্রাি- 

উত্তর নেক্ষবো, 

কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িালতিা খাতুন, স্বািী- 

মিাোঃ ইব্রাহীি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, কাোরিারছড়া

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাবালরকা মবগি, ক্ষ তা- 

মৃত উো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রালবয়া খাতুন, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সালকরা খাতুন, ক্ষ তা- 

আজগর আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- 

নুরুে আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাকলসদ আেি, ক্ষ তা- 

নুরুে আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ হালসি, ক্ষ তা- আব্দু 

রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাকতুে মহালসন, ক্ষ তা- 

মজবর মুল্লুক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে হাক্ষকি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িাবুদ, ক্ষ তা- 

জাির, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- 

জাির, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- 

রুস্তি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রিজান আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- নুর 

কক্ষবর, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ িামুন, ক্ষ তা- নুর 

কক্ষবর, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ

ক্ষস.এস 
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

গনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত তজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষরি, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

খুইল্যা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ সুিন, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাকায়দা মবগি, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছাোি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষতউর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মহালসন, ক্ষ তা- 

কািাে উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ছলরায়ার, ক্ষ তা- 

মৃত কািাে উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

কািাে উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মরদুয়ান, ক্ষ তা- মৃত 

কািাে উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আব্দুে কালদর, 

ক্ষ তা- মৃত কািাে 

উক্ষিন, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাকলসদ, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষজয়াবুে নাহার, স্বািী- 

গফুর উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এনালয়ত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত িক্ষতউর রহিান, গ্রাি-

 হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

মৃত নুর মিাহােদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষজি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

জয়নাে আলবদীন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

জয়নাে আলবদীন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা- 

জয়নাে আলবদীন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িিতাজ মবগি, স্বািী- 

জয়নাে আলবদীন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষতউর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত ইউসুি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আজগর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

োে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিৌোঃ মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষিরুজ্জািান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িারুক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আবু সসয়দ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত োে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কক্ষবর, ক্ষ তা- 

িগবুে আহিদ খান, গ্রাি-

 হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা- 

সাহাদত কক্ষবর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাছুরা মবগি, ক্ষ তা- 

জাক্ষকর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষরি দাদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িহ বরি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

িারুক আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এহছান, ক্ষ তা- মৃত নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িজে হক, ক্ষ তা- আনজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহালসন মিাহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত নুরুে আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দু ছাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছারা খাতুন, ক্ষ তা- 

িাহাসুক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসকদার আে, ক্ষ তা- মৃত 

মসােতান আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- 

িাক্ষজয়া ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সুেতান, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজালহর ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মিাছা আেী, ক্ষ তা- 

ইিাি শরীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ শক্ষহদুে ইসোি, 

ক্ষ তা- মিাছা আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইউসুি আেী, ক্ষ তা- মৃত 

ইিান শরীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

জাির িক্ষকর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রুহুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

জাির িক্ষকর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত জাির িক্ষকর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত জাির িক্ষকর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

জাির িক্ষকর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু ছালেহ, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর বানু, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে হাক্ষকি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরয়ি খাতুন, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে হাক্ষকি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজালেে, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নবাব ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে হালসি, ক্ষ তা- 

কক্ষেি উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

কক্ষেি উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষির কালসি, ক্ষ তা- 

কক্ষেি উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে হালসি, ক্ষ তা- 

কক্ষেি উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা- 

কক্ষেি উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষজয়াউর রহিান, ক্ষ তা- 

কক্ষেি উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষিকুে রহিান, ক্ষ তা- 

কক্ষেি উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৭৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষকর আেি, ক্ষ তা- 

কক্ষেি উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- 

এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাজী ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত নবাব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িনজুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইউনুছ, ক্ষ তা- আবুে 

কাক্ষছি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিলনায়ারা, ক্ষ তা- কক্ষবর 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলনায়ার আেী, ক্ষ তা- 

মৃত িাক্ষে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কািাে, ক্ষ তা- মৃত 

মসােতান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুন নাহার, ক্ষ তা- 

আহিদ কক্ষবর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কালসি, ক্ষ তা- আহিদ 

কক্ষবর, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কক্ষবর, ক্ষ তা- 

মগাোি কালদর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর বকসু, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষজি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আবুে কাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

জাোে উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- 

মৃত জাোে উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ওসিান, ক্ষ তা- মৃত 

জাোে উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাবুে, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শালকর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মনছার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- রাজা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনছার উল্লাহ, ক্ষ তা- 

রাজা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রাজা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষজন্নাত আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কাউছার, ক্ষ তা- রাজা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহাসলন আরা, ক্ষ তা- 

শক্ষি আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ  মসালেিান, ক্ষ তা- 

মৃত বাদশা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হালিজ আক্ষরি আেী, 

ক্ষ তা- মৃত বাদশা ক্ষিয়া, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আরিান আেী, ক্ষ তা- 

মৃত বাদশা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরলদায়ান, ক্ষ তা- মৃত 

বাদশা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে হাক্ষছি, ক্ষ তা- মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জালবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত নক্ষজর মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- 

আবুে হালসি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রওশন আেী, ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষব.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষির উক্ষিন, ক্ষ তা- 

রওশন আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষির কালসি, ক্ষ তা- মৃত 

জব্বার আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ হাক্ষববুর রহিান, 

ক্ষ তা- িারুক ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাক্ষিকুর রহিান, ক্ষ তা- 

িারুক ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে খালেক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত কালছি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর কালদর, ক্ষ তা- মৃত 

িজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষবব উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

িারুক আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হালিজ শক্ষহদ উল্লাহ, 

ক্ষ তা- মৃত িারুক 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রালশদা মবগি, ক্ষ তা- 

িারুক আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জান্নাত, স্বািী- জক্ষসি, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ বকসু, ক্ষ তা- মৃত 

নজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলয়শা, স্বািী- মৃত 

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাহানারা, স্বািী- নুর 

ইসোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু মনািান, ক্ষ তা- নুরুে 

আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু হাক্ষনি, ক্ষ তা- নুরুে 

আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিকুে ইসোি, ক্ষ তা- 

নুরুে আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আকবর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে আক্ষজি, ক্ষ তা- 

মৃত রক্ষদ আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

োে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

আব্দু রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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আর.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিকুে ইসোি, ক্ষ তা- 

সসয়দ ক্ষির, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আনজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইসহাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- দুো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাব ক্ষিয়া, ক্ষ তা- দুো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কক্ষবর, ক্ষ তা- দুো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হায়দার আেী, ক্ষ তা- বদী 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছলব মিরাজ খাতুন, ক্ষ তা-

 রিজান আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাোঃ আলনায়ারুে কক্ষরি, 

ক্ষ তা- মৃত হাজী আবুে 

বশর, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

হাজী আবুে মহাসাইন, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ নুরুে আলনায়ার, 

ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ মহালসন, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাকলসদ আেি, ক্ষ তা- 

আবু সছয়দ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

মিৌোঃ মিাক্তার আহিদ, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছক্ষকনা, স্বািী- আবুে 

বশর, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িালতিা, স্বািী- 

মিাজালেে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মিাবারক, ক্ষ তা- 

আনু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হালিজ আব্দুর রক্ষহি, 

ক্ষ তা- নক্ষজর আহিদ, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি, ক্ষ তা- রিজান 

আেী, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বদর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িাক্ষে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা- বদর 

আেী, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সলরায়ার, ক্ষ তা- বদর 

আেী, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষগয়াস, ক্ষ তা- বদর 

আেী, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

আব্দু ছাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আব্দু ছাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে িজর, ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রক্ষিক, ক্ষ তা- 

সছয়দ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলনায়ারা মবগি, ক্ষ তা- 

মৃত কক্ষেি উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুেিা, ক্ষ তা- দক্ষেউর 

রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষরি দাদ, ক্ষ তা- মৃত 

আেী ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাতালেব আহিদ, ক্ষ তা-

 মৃত নক্ষজর আহিদ, গ্রাি-

 হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- বক্ষন 

আক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

সসয়দ আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

আনজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আেী মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শহর আেী, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- 

রিন আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলনায়ার, স্বািী- মৃত 

বক্ষদউর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষিক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

বক্ষদউর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ কক্ষবর, ক্ষ তা- 

মৃত বক্ষদউর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে িারুক, ক্ষ তা- 

আব্দুে িাবুদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আলয়শা, স্বািী- 

উক্ষকে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মতৌক্ষহদা মবগি, স্বািী- নুর 

কাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৮৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইছহাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইউনুছ, ক্ষ তা- ছক্ষির 

উক্ষিন, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রিজান আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মিাস্তিা, ক্ষ তা- 

রিজান আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু সুক্ষিয়ান, ক্ষ তা- 

রিজান আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আছার উল্লাহ গং, ক্ষ তা- 

মৃত আিান উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কঅোি, ক্ষ তা- 

মৃত মসােতান আহিদ, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

েস্কর আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

বাদশা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছদর আক্ষিন, ক্ষ তা- 

সসয়দ আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

খালেক, ক্ষ তা- মৃত আবু, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত সসয়দ আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজাফ্ির, ক্ষ তা- মৃত 

সক্ষব্বর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষজয়াউর, ক্ষ তা- মৃত 

সক্ষব্বর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাজাফ্ির, ক্ষ তা- মৃত 

সক্ষব্বর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জন্নাত মবগি, স্বািী- 

আক্ষজজুে হক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু কাোি, ক্ষ তা- 

ক্ষেয়াকত আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

মেয়াকত আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছদর আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু ছত্তার, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

আবু ছত্তার, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মিাক্তার আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কািাে, ক্ষ তা- মৃত 

এনালয়ত আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সছয়দ নুর, ক্ষ তা- আব্দুে 

জব্বার, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- 

মৃত িকবুে আহিদ, গ্রাি-

 হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

নবাব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

আহিদ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষিনুে হক, ক্ষ তা- 

আক্ষির আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িকছুদ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির আক্ষির, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সক্ষিকুর রহিান, ক্ষ তা- 

নুর আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাক্ষকর আহিদ, ক্ষ তা- 

সাক্ষব্বর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিয়া মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

ইসিাইে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ মহালসন, ক্ষ তা- 

জক্ষরি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছপুরা খাতুন, ক্ষ তা- হাজী 

কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মহালসন আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- 

সক্ষব্বর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সািাি মহালসন, ক্ষ তা- 

সুেতান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহােদ উল্লাহ, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাসুক, ক্ষ তা- আহােদ 

উল্লাহ, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- আবুে 

হাক্ষছি, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোি মহালসন, ক্ষ তা- 

জক্ষকর মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে, ক্ষ তা- কক্ষবর 

মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী মহালসন, ক্ষ তা- 

ইসিাইে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবোে, ক্ষ তা- আব্দুে 

জক্ষেে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছাোমুতুল্লাহ, ক্ষ তা- নুরুে 

কালদর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরজাউে কক্ষর, ক্ষ তা- 

মিাোঃ শরীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িিতাজ মবগি, স্বািী- 

মিাোঃ শরীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- 

আবু সািা, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছাক্ষি উল্লাহ, ক্ষ তা- নুর 

কালদর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কালদর, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহালছন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আব্দুে জব্বার, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

রিজান আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

তবরুি, ক্ষ তা- মৃত বক্ষদ 

আেি, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে হান্নান, ক্ষ তা- 

বক্ষশর, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস 
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ টিপু, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ শরীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রুহুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ শরীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শরীি আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ শরীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাহামুদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ শরীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষরদুয়ান, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

শরীি, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহরুখ, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

শরীি, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- শহর 

মুল্লুক, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বদন আেী, ক্ষ তা- 

িক্ষিজুর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে সািাদ, ক্ষ তা- 

িক্ষিজুর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দুে সিাদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- আব্দুে 

জব্বার, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হাক্ষেিা খাতুন, স্বািী- 

ক্ষসকদার, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহানাজ  ারিীন, স্বািী- 

আব্দুে আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- 

আহিদ শরীি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু সত্তার, ক্ষ তা- বগু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আব্দুে আক্ষজজ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা- 

আব্দুে আক্ষজজ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইিাি শরীি, ক্ষ তা- 

আব্দুে আক্ষজজ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জব্বার আেী, ক্ষ তা- 

দরলবশ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ তা- নুরুে 

কালদর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহােদ উল্লাহ, ক্ষ তা- 

নুরুে কালদর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শাহাজাহান, ক্ষ তা- নুরুে 

কালদর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা- 

নুরুে কালদর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত মগাোি বারী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িান্নান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি বারী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আনছার আেী, ক্ষ তা- 

আরুবা আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ শক্ষিক, ক্ষ তা- আেী 

িক্ষকর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে জব্বার, ক্ষ তা- 

ইসিাইে, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইদুে, ক্ষ তা- সসয়দ 

নুর, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িালেক, ক্ষ তা- সসয়দ 

নুর, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর জাহান, স্বািী- হারুনর 

রক্ষশদ, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আহিদ, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- বুধার াড়া, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িকবুে আহিদ, ক্ষ তা- 

োে ক্ষিয়া, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আসদ আেী, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বজে আহিদ, ক্ষ তা- নুর 

বকসু, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
জীবন চন্দ্র, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- িক্ষনপুর, শা োপুর
0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর
মদলবন্দ্র শীে, ক্ষ তা- ঐ, 

গ্রাি- িক্ষনপুর, শা োপুর
0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- আবুে 

মহালছন, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জালহদ, ক্ষ তা- বক্ষশর 

ক্ষিয়া, গ্রাি-  ক্ষিি াড়া, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আেী আহিদ, ক্ষ তা- 

িগবুে আহিদ, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- 

সাহাব ক্ষিয়া, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাক্তার, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

১৯৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

আবদু রক্ষশদ, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এখোছ, ক্ষ তা- জাোে, 

গ্রাি-  ক্ষিি াড়া, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রক্ষহি দাদ, ক্ষ তা- মসানা 

ক্ষিয়া, গ্রাি-  ক্ষিি াড়া, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষরি দাদ, ক্ষ তা- মসানা 

ক্ষিয়া, গ্রাি-  ক্ষিি াড়া, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্তার মহালছন, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহালসন, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িজে আেী, ক্ষ তা- 

কালদর আেী, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালেব, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রুহুে কালদর, ক্ষ তা- 

আক্ষজি উক্ষিন, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মকারবান আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাখলরচুর, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ নবী, ক্ষ তা- 

দুোে ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কিে বকসু, ক্ষ তা- 

হাক্ষকি আেী, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

নুরুজ্জািান, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আহিদ, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষজবুর রহিান, ক্ষ তা- 

সছয়দ, গ্রাি- মজ.এি.ঘাে, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

তালরক, ক্ষ তা- বক্ষদউে 

আেি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষসি, ক্ষ তা- বাদশা, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

জক্ষহর আেি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহোে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালেব, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মসােতান, ক্ষ তা- নক্ষজর, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

কক্ষরি আেী, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

যুপু বড়ুয়া, ক্ষ তা- ক্ষসতু ন 

বড়ুয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রকন বড়ুয়া, ক্ষ তা- ই দ 

বড়ুয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ িক্ষজব, ক্ষ তা- নুর 

আহিদ, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

প্রলিে মদব, ক্ষ তা- হক্ষর 

 দদর, গ্রাি- চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিারকান, ক্ষ তা- নুরুে 

ইসোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- 

বক্ষদউে আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

জবর মুল্লুক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী আব্দু রক্ষহি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ কালসি, ক্ষ তা- 

বক্ষদউর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে কালদর, ক্ষ তা- 

মৃত ছালেহ আহিদ, গ্রাি- 

উত্তর নেক্ষবো, 

কাোরিারছড়া

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িজলুে কালদর, ক্ষ তা- 

মৃত ছালেহ আহিদ, গ্রাি- 

উত্তর নেক্ষবো, 

কাোরিারছড়া

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষিজুর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদ আিছার, ক্ষ তা- 

মৃত জাওসা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

পূব ব হক্ষরয়ারছড়া জালি 

িসক্ষজদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

আবুে হাক্ষছি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সালবর, ক্ষ তা- মৃত খুইল্যা 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ সক্ষব্বর, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী মসােতান আহিদ, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত বক্ষদউর রহিান, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- 

মৃত মিাস্তাক আহিদ, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.30 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.35 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- 

মহালছন, গ্রাি- মুকলবকী, 

শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদু রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

হাজী, আসদ, গ্রাি- 

িক্ষনপুর, শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোনাি শীে, ক্ষ তা- 

ঐ, গ্রাি- িক্ষনপুর, 

শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িাদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মিাহাোদুে রহিান, গ্রাি-

  ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষছক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

মসােতান ক্ষিয়া, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর রহিান, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কাক্ষশি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

কালদর আেী, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজ উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আবু জাির, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার আেী, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কাক্ষছি আেী, ক্ষ তা- 

দক্ষেে বকসু, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মিািাজ্জাে আহিদ, গ্রাি-

 মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কালদর বকসু, ক্ষ তা- 

আক্ষিন শক্ষরি, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছলরায়ার কািাে, ক্ষ তা- 

হাসন আেী, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আকিার, ক্ষ তা- আব্দুে 

আক্ষজজ, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে, ক্ষ তা- িঞ্জুর 

আেি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- তজু 

ক্ষিয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

কক্ষরি, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

হালিজ আবু বসর, গ্রাি- 

চাক্ষেয়াতেী, 

কাোরিারছড়া

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িনসুর আেি, ক্ষ তা- 

নুরুে হক, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

খক্ষেে রহিান, ক্ষ তা- 

আবু জাির, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রহিান আেী, ক্ষ তা- 

কাো বদা, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আক্তার মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দুে কালদর, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

খক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা- 

আহিদ মহালসন, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দুে খালেক, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিনুয়ারা মবগি, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আেিগীর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মিাহােদ মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মগাোি কুদ্দুস, ক্ষ তা- 

মৃত আেী ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

এিদাদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

মনজাি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

আবু জাির, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রালসে, ক্ষ তা- মিারকান, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

ছালেহ আহিদ, গ্রাি- 

উত্তর নেক্ষবো, 

কাোরিারছড়া

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাস্তাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আবু জাির, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রওশন আরা, স্বািী- আবু 

ক্ষছক্ষিক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা- 

কক্ষেি উল্লাহ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুর আহিদ, ক্ষ তা- 

িারুক ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িালয়র মদায়া সক্ষিক্ষত, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ রালসে, ক্ষ তা- 

িারুক ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রাক্ষজয়া জন্নাত, স্বািী- 

নাক্ষজি উক্ষিন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
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দাগ
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ক্ষব.এস দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা- 

মৃত রওশন আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

নজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

একোছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

নাক্ষছর মহালসন, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- মৃত 

নজু ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

রালশদ ক্ষনজাি, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আয়াসা মবগি, ক্ষ তা- 

স্বািীশুে আরি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ মসালহে, ক্ষ তা- 

শািসুে আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষিজানুর রহিান, ক্ষ তা- 

আবুে কাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরদয়ানুে হক, ক্ষ তা- 

আবুে কাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মবারহান উক্ষিন, ক্ষ তা- 

আবুে কাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২০৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষরয়াজুন্নাহার, স্বািী- 

আবুে কাোি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বক্ষশর মহালসন, ক্ষ তা- 

হাজী কাো ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

বজে আহিদ, ক্ষ তা- 

মহাছন আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মরালকয়া মবগি, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে আেী, ক্ষ তা- 

দরলবশ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২০৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- 

দরলবশ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাো উক্ষিন, ক্ষ তা- 

দরলবশ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আকবর আেী, ক্ষ তা- 

দরলবশ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.40 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

হারুন ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মজবর 

মুল্লুক, গ্রাি-  ক্ষিি াড়া, 

শা োপুর

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা- 

দক্ষেে বকসু, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

মিাজালহর ক্ষিয়া, গ্রাি- 

মজ.এি.ঘাে, শা োপুর

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা- 

হাসন আেী, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

আব্দুে কালদর, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইফুে, ক্ষ তা- কক্ষরি, 

গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষবজন বড়ুয়া, ক্ষ তা- দান্ডা 

বড়ুয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষসদান বড়ুয়া, ক্ষ তা- 

মদলবন্দ্র বড়ুয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্বাস, ক্ষ তা- জক্ষকর 

আহিদ, গ্রাি- 

ইউনুছখােী, 

কাোরিারছড়া

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- আবু 

সসয়দ গং, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ছালেহ আহিদ,  গ্রাি- 

উত্তর নেক্ষবো, 

কাোরিারছড়া

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিৌোঃ মসালয়বুর িক্ষতন, 

ক্ষ তা- জািাে উক্ষিন, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

আবদুর রহিান, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

0.60 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জক্ষকর মহালছন, ক্ষ তা- 

হাজী আবদুর রহিান, 

গ্রাি-  ক্ষিি াড়া, 

শা োপুর

0.60 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে হক, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.60 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সাইদুে হক, ক্ষ তা- 

ক্ষছক্ষিক আহিদ, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.60 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- 

হাক্ষববুর, গ্রাি- 

মঘানা াড়া, শা োপুর

0.60 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

পুতুে বড়ুয়া, ক্ষ তা- হক্ষর 

মিাহন বড়ুয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, শা োপুর

0.60 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ক্ষেেন বড়ুয়া, ক্ষ তা- স্ব ন 

বড়ুয়া, গ্রাি- ষাইেিারা, 

শা োপুর

0.60 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত িক্ষনরুে ইসোি, গ্রাি-

 হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.60 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

স্কুে পূব ব হক্ষরয়ারছড়া 

কাওবাছ মবসরকাক্ষর ক্ষবোঃ, 

গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.60 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আদুে মহালসন, 

ক্ষ তা- ক্ষিয়া মহালসন, গ্রাি-

 হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.80 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.80 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কালদর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.80 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

ইক্ষিস আেি, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.80 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.80 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুে আক্ষজজ টনু, ক্ষ তা-

 মৃত দরলবশ আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.80 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আহিদ আেি, ক্ষ তা- 

শািশুে আেি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.90 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

আবু সছয়দ, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.95 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবদুে িালেক, ক্ষ তা- 

মসােতান ক্ষিয়া, গ্রাি- 

 ক্ষিি াড়া, শা োপুর

1.00 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ ইব্রাহীি, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

ষাইেিারা, কাোরিারছড়া

1.00 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাোে, ক্ষ তা- মৃত নুর 

ছিা, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

0.70 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

কক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

বদর আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

1.00 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

বাচা ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষহিগীর, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

1.00 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মহালসন মিাোঃ আবু বকর, 

ক্ষ তা- নুরুে আক্ষিন, গ্রাি-

 হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.94 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শািশুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে হক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

0.90 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাক্ষহদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে হক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

1.00 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

শক্ষহদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে হক, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

1.00 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ সাইফুক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত এজাহার ক্ষিয়া, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

1.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষকি, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

1.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জয়নাে, ক্ষ তা- ইয়াকুব 

আেী, গ্রাি- হক্ষরয়ারছড়া, 

মহায়ানক

1.20 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

জাক্ষকর আেি, ক্ষ তা- 

হাক্ষছি আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

1.50 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী শা োপুর

আবু সািা, ক্ষ তা- মৃত 

জনাব আেী, গ্রাি- 

হক্ষরয়ারছড়া, মহায়ানক

2.10 ” -- -- ১ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মসকান্দর আেী, সাং- 

নাকাোমুখ

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

মসকান্দর আেী, সাং- 

নাকাোমুখ

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত মসকান্দর আেী, সাং- 

নাকাোমুখ

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রুহুে আক্ষিন (রুলবে), 

ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

আহিদ, সাং- নাকাোমুখ

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- 

মসকান্দর আেী, সাং- 

নাকাোমুখ

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রক্ষহিা মবগি, স্বািী- মৃত 

আোঃ কক্ষরি, সাং- 

নাকাোমুখ

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত মহাছন আেী, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে বারী, ক্ষ তা- মৃত 

সালহব ক্ষিয়া, সাং- 

বড়লখাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া
কাো বাঁক্ষশ, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ, সাং- বড়লখাো
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মসাহাগ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মগাে হালছন, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার ক্ষিয়া, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির হািজা, সাং- 

বড়লখাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

এরশাদ উল্লাহ, ক্ষ তা- 

আব্দুে িক্ষজদ, সাং- 

বড়লখাো

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আছদ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

এয়াকুব আেী, সাং- 

বড়লখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত আিীর আেী, সাং- 

বড়লখাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আক্তার কািাে, ক্ষ তা- 

মৃত আিীর হািজা, সাং- 

বড়লখাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাোঃ কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত 

ঈিান শরীি, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

ঈিান শরীি, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িঞ্জুর আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিঞা, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত সছয়দুর রহিান, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দুর রহিান, সাং- 

বড়লখাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবদুস সাোি, ক্ষ তা- 

মৃত খক্ষেলুর রহিান, সাং-

 বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সক্ষেমুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

িদন আেী, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

শক্ষিকুর রহিান, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত বালশর, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আোঃ জব্বার, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ রহিান, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িক্ষরদ কািাে, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ রহিান, সাং- 

বড়লখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুস সত্তার, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ রহিান, সাং- 

বড়লখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ রহিান, সাং- 

বড়লখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ রহিান, সাং- 

বড়লখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাোঃ রক্ষিজ, ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ রহিান, সাং- 

বড়লখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং- 

বড়লখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মচনুয়ারা মবগি, স্বািী- 

মৃত আবুে কাোি, সাং- 

বড়লখাো

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে মহালসন, সাং- 

বড়লখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া
জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা- 

শািসু, সাং- বড়লখাো
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া
মিাোঃ জাির, ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং- বড়লখাো
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আে আিীন, ক্ষ তা- মৃত 

বাদশা আেি (বাদশা), 

সাং- বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আখতার কািাে, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষসরাজ, সাং- 

বড়লখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আক্ষজজুর কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মৃত আবোঃ কক্ষরি, সাং- 

বড়লখাো

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া
আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- মৃত 

আনু ক্ষিয়া, সাং- বড়লখাো
0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষজয়া রহিান, ক্ষ তা- 

িিতাজ ক্ষিয়া, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া
িালেক, ক্ষ তা- িিজে, 

সাং- বড়লখাো
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শািসু, ক্ষ তা- মৃত 

মদওয়ান আেী, সাং- 

বড়লখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২১৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুর রক্ষশদ, সাং- 

বড়লখাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

আশ্রাব আেী, সাং- 

বড়লখাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া
দুোেী, স্বািী- শাহ 

মনওয়াজ, সাং- বড়লখাো
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া
নাক্ষহদা, স্বািী- নওশর 

উল্লাহ, সাং- বড়লখাো
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িাসুদা খাতুন, স্বািী- 

মিাোঃ মিাস্তিা, সাং- 

বড়লখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শািসু আেি, ক্ষ তা- মৃত 

রহিত আেী, সাং- 

বড়লখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষছক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত ঈিান উিন, সাং- 

বক্ষশরালখাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবুে কালসি, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

বক্ষশরালখাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শািসুন নাহার, ক্ষ তা- 

মৃত রহিত আেী, সাং- 

বক্ষশরালখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মুসতাক, ক্ষ তা- মৃত 

মগাো কুদ্দুস, সাং- 

বক্ষশরালখাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২১৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- মৃদ 

বকত্বা িাষ্টার, সাং- 

বক্ষশরালখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবু তালহর, ক্ষ তা- 

মুকবুে আহি, সাং- 

বক্ষশরালখাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মনছার, ক্ষ তা- মগাোি 

কুদ্দুস, সাং- বক্ষশরালখাো, 

মছাে িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

 রশ খাতুন, স্বািী- মৃত 

মিাস্তাক, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা- 

মৃত মরৌশন আেী, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রইজা খাতুন, স্বািী- মিাোঃ 

ক্ষছক্ষিক, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

মরাশন আেী, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষিনুয়ারা, স্বািী- আবুে 

কালসি, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মরালকয়া খাতুন, সািী- 

মিাোঃ আেি, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রুববান, স্বািী- আবুে 

কালসি, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

হাক্ষিদা, স্বািী- আবুে 

মহালছন, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বাঁচা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আবুে 

কাোি, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জাির আেি, ক্ষ তা- 

অজ্ঞাত, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাোঃ বালরক, ক্ষ তা- মৃত 

ওবাই দুল্লাহ, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাোঃ বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- 

মৃত ইজ্জত আেী, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

 াতো, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বদ, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- নক্ষজর 

আহাং, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

সতয়ব মগাোে, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- মৃত সতয়ব 

মগাোে, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আনছারুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মৃত সতয়ব মগাোে, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

মিৌেিী সসয়দ আেী, সাং-

 বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুর বানু, স্বািী- কক্ষবর, 

সাং- বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সুরুত জািান, স্বািী- মৃত 

মিাোঃ হালশি, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সািসুন নাহার, স্বািী- 

মৃত আেি, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ছালে আেি, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষছক্ষিক িাক্ষে, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহেদ, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

জাির, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবু সছয়দ (িক্ষকর), 

ক্ষ তা- মৃত জাক্ষহদ ক্ষিয়া, 

সাং- বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত রক্ষহি বক্স, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িজে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষহি বক্স, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষহি বক্স সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সাধু, ক্ষ তা- মৃত রক্ষহি 

বক্স, সাং- বক্ষশরালখাো, 

মছাে িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষহি বক্স, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বাদশা, ক্ষ তা- আবুে 

মহালসন, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

এয়াকুব, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে মহালসন, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

তাজ উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাস্তিা, ক্ষ তা- মৃত আেী 

আহিদ, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িীর আহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

ছালেহ আহিদ, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ছালেহ আহিদ, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

গফুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

রওশন আেী, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সসয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

রওশন আেী, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বাদশা, ক্ষ তা- মৃত রওশন 

আেী, সাং- বক্ষশরালখাো, 

মছাে িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাোঃ শক্ষি, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শহীদ উল্লাহ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

শক্ষি, সাং- বক্ষশরালখাো, 

মছাে িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষকর আহিদ সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত আেী 

মহালছন, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বক্ষদউর জািান, স্বািী- 

রক্ষব আেি, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

সছয়দুর রহিান, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবদুে িালেক, ক্ষ তা- 

মৃত আিীর মহালসন, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ম ঠান আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আিীর মহালসন, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষসরাজ কািাে, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষির মহালসন, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বুলু, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির 

মহালসন, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িাহমুদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ রক্ষশদ, সাং- 

শা োলডবা, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িক্ষরদা মবগি, ক্ষ তা- 

িাহমুদুে হক, সাং- 

শা োলডবা, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জয়নাে, ক্ষ তা- িাহমুদুে 

হক, সাং- শা োলডবা, 

মছাে িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জাোে, ক্ষ তা- িাহমুদুে 

হক, সাং- শা োলডবা, 

মছাে িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

শা োলডবা, মছাে 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সক্ষেমুল্লাহ, ক্ষ তা- 

মিাহােদ রক্ষিক, সাং- 

শা োলডবা, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত উো ক্ষিয়া, সাং- 

শা োলডবা, মছাে 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আিানুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মৃত আিজে ক্ষিয়া, সাং- 

শা োলডবা, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং- 

শা োলডবা, মছাে 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

সতয়ব জািাে, সাং- 

ক্ষস াহীর াড়া, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাস্তিা কািাে, ক্ষ তা- 

সতয়ব জািাে, সাং- 

ক্ষস াহীর াড়া, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রক্ষহি, ক্ষ তা- সতয়ব 

কািাে, সাং- 

ক্ষস াহীর াড়া, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

গফুর, ক্ষ তা- সতয়ব 

কািাে, সাং- 

ক্ষস াহীর াড়া, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- 

সতয়ব কািাে, সাং- 

ক্ষস াহীর াড়া, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

সতয়ব জািাে, সাং- 

ক্ষস াহীর াড়া, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- 

মৃত সতয়ব মগাোি, সাং- 

ক্ষস াহীর াড়া, মছাে 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মগাোি মিাস্তাক, ক্ষ তা- 

মজবর মুল্লুক, সাং- 

দক্ষেয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মজবর 

মুল্লুক, সাং- দক্ষেয়া াড়া, 

বড় িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মসােতান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মজবর মুল্লুক, সাং- 

দক্ষেয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাহােদ ইউসুি, ক্ষ তা- 

ছালেহ, সাং- 

ক্ষস াহীর াড়া, মছাে 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

উো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছক্ষিক, সাং- 

মদবাঙ্গা াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

সালহব, সাং- 

ক্ষস াহীর াড়া, মছাে 

িলহশখােী

0.55 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বাচা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

সালহব, সাং- 

ক্ষস াহীর াড়া, মছাে 

িলহশখােী

0.45 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

কাোি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

সালহব, সাং- 

ক্ষস াহীর াড়া, মছাে 

িলহশখােী

0.45 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

সালহব, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.35 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত সালহব, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে জব্বার, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষহ উক্ষিন, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত িক্ষহ 

উক্ষিন, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুর আহিদ, ক্ষ তা- 

কালদর বকস, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

িজে কক্ষরি, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বশি িাক্ষে, ক্ষ তা- মৃত 

আহার ক্ষিয়া, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জব্বার, ক্ষ তা- আক্ষেি 

উক্ষিন, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিানাি, ক্ষ তা- ইিাি 

শরীি, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাোঃ আব্দুে কালদর, 

ক্ষ তা- ইিাি শরীি, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে বারী, ক্ষ তা- 

ইিাি শরীি, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ওির িারুখ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রক্ষহি, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রইিন উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রক্ষহি, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জাির, ক্ষ তা- ক্ষিয়া জান, 

সাং- িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শরীি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

নক্ষজর আহিদ, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

ইজ্জত ক্ষিয়া, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- 

ইজ্জত ক্ষিয়া, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মরালকয়া মবগি, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিয়া জান, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নয়ন খাতুন, স্বািী- 

ক্ষরদুয়ান, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২২৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ছক্ষকনা খাতুন, স্বািী- আবু 

সছয়দ, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুর নাহার, স্বািী- উো 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মছনুয়ারা মবগি, স্বািী- 

ক্ষসরাজ, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাজালেে, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নাক্ষছিা, স্বািী- ক্ষরদুয়ান, 

সাং- িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিৌেিী, ক্ষ তা- ইিাি 

শরীি, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মদৌেত ক্ষিয়া, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সছয়দ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ইউসুি, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ছালবর, ক্ষ তা- কালু ক্ষিয়া, 

সাং- িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ফুো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বুলু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

পুড়াইয়া, ক্ষ তা- কালু 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রইচা, ক্ষ তা- কালু ক্ষিয়া, 

সাং- িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সালহব 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

কািাে  াশা, ক্ষ তা- 

সালহব ক্ষিয়া, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আলশক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

সালহব ক্ষিয়া, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- গুরা 

ক্ষিয়া, সাং- িক্ষকরাকাো, 

বড় িলহশখােী

0.35 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি, সাং- 

িক্ষকরাকাো, বড় 

িলহশখােী

0.35 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ইব্রাক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষিক্ষজ, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সছয়দুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিক্ষজ, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষিক্ষজ, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিক্ষজ, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িক্ষকর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিক্ষজ, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে হক (িাক্ষনক), ক্ষ তা-

 কালু, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাজালেে, ক্ষ তা- কালু, 

সাং- শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- 

কালু, সাং- শুকুক্ষরয়া াড়া, 

বড় িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাোঃ ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- 

কালু, সাং- শুকুক্ষরয়া াড়া, 

বড় িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিরলদৌস, ক্ষ তা- কালু, 

সাং- শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত 

মজবে, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িারুখ, ক্ষ তা- পুতুে 

আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আলনায়ার  াশা, ক্ষ তা- 

পুতুে আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জক্ষেে, ক্ষ তা- পুতুে 

আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রক্ষশদ, ক্ষ তা- পুতুে 

আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

কািাে  াশা, ক্ষ তা- 

পুতুে আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুর, ক্ষ তা- মজবে আেী, 

সাং- সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িহছন, ক্ষ তা- আব্দুে 

খান, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বাহাদুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আব্দুে খান, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে শুক্কুর, ক্ষ তা- 

আব্দুে খান, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জালকর, ক্ষ তা- আজি 

রহিান, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

কালদর মহালসন, ক্ষ তা- 

ক্ষিয়া মহালসন, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষির, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুর মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দুে খান, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িকবুে, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.35 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

কালদর মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিয়া, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.35 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আনছার উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষিয়া, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.35 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- আব্দুে 

িক্ষল্লক, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জক্ষিো খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জক্ষেে, ক্ষ তা- উো ক্ষিয়া, 

সাং- সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রওশন আেী, ক্ষ তা- উো 

ক্ষিয়া, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

কাজী নজু মিম্বার, ক্ষ তা- 

আক্ষির, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শুক্কুর, ক্ষ তা- ওয়াজ 

উক্ষিন, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জাির আেি, ক্ষ তা- 

ওয়াজ উক্ষিন, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

ওয়াজ উক্ষিন, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ছাোিত খান, ক্ষ তা- মৃত 

শরীি, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আরবান আেী, ক্ষ তা- 

মোে মিাছন, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

হাক্ষিদুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত শরািত, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

অির আেী, ক্ষ তা- মৃত 

শরািত, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত তানজাো, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

হাক্ষববুর, ক্ষ তা- মৃত 

তানজাো, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ঠান্ডা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

তানজাো, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শওকত আেী, ক্ষ তা- মৃত 

তানজাো, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- 

মৃত রলসান, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বক্ষশর, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সছয়দুর রহিান, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, সাং- 

সাতঘক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে হক, ক্ষ তা- আক্ষির 

মহালসন, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- 

ছত্তার, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

তালেব, ক্ষ তা- ছত্তার, 

সাং- শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সাগর, ক্ষ তা- ছত্তার, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.45 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মহাছন, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ওসিান, ক্ষ তা- মৃত 

এজাহার, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

জিলশর, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আেি িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষহি, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবু বকর, ক্ষ তা- সালহব 

ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষহি ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

হালিজ কক্ষবর, ক্ষ তা- 

মহাছন, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিম্বার মিাহছন, ক্ষ তা- 

মহাছন, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মহাছন আেী, ক্ষ তা- 

মহাছন শাহ, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রক্ষিজ আজি, ক্ষ তা- 

মহাছন, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

খক্ষেলুর রহিান, ক্ষ তা- 

মহাছন, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আক্তার কািাে, ক্ষ তা- 

আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

হাবীশ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

উো, সাং- শুকুক্ষরয়া াড়া, 

বড় িলহশখােী

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সাইফুে, ক্ষ তা- মৃত উো, 

সাং- শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

গফুর, ক্ষ তা- মৃত উো, 

সাং- শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িক্ষজদ, ক্ষ তা- মৃত উো, 

সাং- শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

আছাদ আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িনছুর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত হাক্ষিদ, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- 

আব্দুর রহিান, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

উো, সাং- শুকুক্ষরয়া াড়া, 

বড় িলহশখােী

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত উো, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বশর আেী, ক্ষ তা- নসরত 

আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৩৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িাহবুবুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত রক্ষহি বকসু, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রইতা, ক্ষ তা- মৃত 

মিাহােদ, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

অক্ষহদ আেী, ক্ষ তা- 

িনজুর, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- 

ইউসুি, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

ইউসুি, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৩৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বাক্ষশ, ক্ষ তা- মৃত ঠান্ডা 

ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িক্ষতউর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শুক্কুর, ক্ষ তা- কালু ক্ষিয়া, 

সাং- শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

জব্বার, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে কাোি, ক্ষ তা- 

উো ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আক্ষজজ, ক্ষ তা- আব্দু 

জব্বার, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা- 

আব্দু জব্বার, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- 

আব্দু জব্বার, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তা- আব্দু 

জব্বার, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

হালিজ, ক্ষ তা- আব্দু 

জব্বার, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

হাক্ষিদ বকস, ক্ষ তা- মৃত 

বাদশা, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

হাজী ইিাি শরীি, ক্ষ তা-

 মৃত বাদশা, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

গুনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

বাদশা, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শাহীনুর, ক্ষ তা- বজরুক 

আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মহাছন আেী, ক্ষ তা- 

বজরুক আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আশরাি আেী, ক্ষ তা- 

গুনু ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিারকান, ক্ষ তা- মৃত 

বজরুক আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মসােতান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত বজরুক আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে বশর, ক্ষ তা- মৃত 

বজরুক আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত বজরুক আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িার কালসি, ক্ষ তা- মৃত 

বজরুক আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষরংক্ষজন মবগি, ক্ষ তা- 

মসাহাগ ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

উো ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত উো ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জাির, ক্ষ তা- মৃত উো 

ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

উো ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শুক্কুর, ক্ষ তা- আব্দুর 

রহিান, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আবু সছয়দ, ক্ষ তা- আব্দুর 

রহিান, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শাহ আেি, ক্ষ তা- ঠান্ডা 

ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দুে কাক্ষছি, ক্ষ তা- 

মৃত শরািত, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মগাোি মসােতান, ক্ষ তা- 

মৃত শরািত, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাোঃ জাোে, ক্ষ তা- 

আক্ষির মহালসন, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষহি, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাোঃ হালসি, ক্ষ তা- 

বজরুক, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে কক্ষরি, ক্ষ তা- রক্ষহি 

বকসু, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মরদুয়ান, ক্ষ তা- মৃত 

রুিান আেী, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

টকু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মদৌেত ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

কালু, সাং- শুকুক্ষরয়া াড়া, 

বড় িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ইসিাইে  াশা, ক্ষ তা- 

মৃত তজু ক্ষিয়া, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িসক্ষজদ ও িািাসা, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

িসক্ষজদ, িক্তব ও 

কবরস্থান, সাং- 

শুকুক্ষরয়া াড়া, বড় 

িলহশখােী

1.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

িজে আহিদ, সাং- 

বড়লখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাহছনা খাতুন, স্বািী- 

মিাোঃ নাক্ষছর, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শািসুন নাহার, স্বািী- 

আবুে কালসি, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

রাক্ষজয়া মবগি, স্বািী- 

আক্ষজজুে হক, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

শািসুন নাহার, স্বািী- 

বাক্ষশ, সাং- বক্ষশরালখাো, 

মছাে িলহশখােী

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

ক্ষছক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত ইিান উক্ষিন, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

মিাস্তাক, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি কুদ্দুস, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

উো ক্ষিয়া, সাং- 

বক্ষশরালখাো, মছাে 

িলহশখােী

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মুক্ষদরছড়া

নুরুে আেি, ক্ষ তা- আব্দু 

শুক্কুর, সাং- বক্ষশরালখাো, 

মছাে িলহশখােী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

২৪৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী কালারমারেিা

nv‡dR wRqvDi ingvb,

cxs- g„Z Avwgi †nv‡mb,

mvs- †WBj¨v‡Nvbv|

0.05 ” - - 1 2 - - ঘর-বাক্ষি ”

২৪৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ’’

‡gv: †nvQvBb, cxs- g„Z 

Awj Avng`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - ঘর-বাক্ষি Ó

২৪৫৩ Ó Ó Ó ’’

iæ Í̄g Avjx, cxs- Avjx 

Avng`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - ঘর-বাক্ষি Ó

২৪৫৪ Ó Ó Ó ’’

‡gv: AvRg, cxs- g„Z 

Rvjvj, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৫৫ Ó Ó Ó Ó

byi Avjg, cxs- ‡gv³vi

Avng`, mvs-

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৫৬ Ó Ó Ó Ó

eveyj, cxs- g„Z Avjx 

AvRMi, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৫৭ Ó Ó Ó Ó
Avjx Avng`, cxs- `yjv 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৫৮ Ó Ó Ó Ó
Avey Avng`, cxs- `yjv 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৫৯ Ó Ó Ó Ó
byi ‡gvnv¤§`, cxs- `yjv 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৬০ Ó Ó Ó Ó
‡gv: Ggivb, cxs- `yjv 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৬১ Ó Ó Ó Ó
w`j †gvnv¤§`, cxs- `yjv 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৬২ Ó Ó Ó Ó

Qv‡`K Avng`, cxs- 

`yjv wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৬৩ Ó Ó Ó Ó
kvwgg BKevj, cxs- `yjv 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৬৪ Ó Ó Ó Ó

kvgmyj Avjg, cxs- 

†Mvjvg ‡mvjZvb, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৬৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iwdK, cxs- g„Z 

Aveyj nv‡kg, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৬৬ Ó Ó Ó Ó

gRygv LvZzb, cxs- Rvdi 

Avjg, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৬৭ Ó Ó Ó Ó

gwReyi ingvb, cxs- g„Z 

Avwgi †nv‡mb, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৬৮ Ó Ó Ó Ó

Avãy Qvjvg, cxs- Avãy 

iwk`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৬৯ Ó Ó Ó Ó

D‡¤§ nvweev, Rs- 

AvwZKzjøvn, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৭০ Ó Ó Ó Ó
Av‡gbv LvZzb, Rs- Kvjv 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৭১ Ó Ó Ó Ó

wmivR wgqv, cxs-

†gv³vi wgqv, mvs-

†WBj¨v‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৭২ Ó Ó Ó Ó

‡mvbv wgqv, cxs- Avey 

Zv‡ni, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৭৩ Ó Ó Ó Ó

ew` Avjg, cxs- gyQv 

Avjx, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৭৪ Ó Ó Ó Ó

¸iv wgqv, cxs- g„Z 

Imgvb Avjx, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৭৫ Ó Ó Ó Ó

jvjRwi †eMg, cxs- 

Bmjvg wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৭৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv³vi Avng`, cxs- 

KzBj¨v wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৭৭ Ó Ó Ó Ó

dv‡Zgv, Rs- byiæj 

Avjg, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৭৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gv‡jK, cxs- 

Avãy iwk`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা
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সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৭৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj nvwg`, cxs- g„Z 

Awj Avng`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৮০ Ó Ó Ó Ó

wmivR, cxs- g„Z byi 

†gvnv¤§`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৮১ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kv‡`i, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৮২ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৮৩ Ó Ó Ó Ó

gvwnmv Av³vi, Rs- †gv: 

mvMi, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৮৪ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj, cxs- g„Z †gvt 

Avng`y, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৮৫ Ó Ó Ó Ó

AvwRgybœvnvi, Rs- 

gvBR¨vwgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৮৬ Ó Ó Ó Ó

Kvgvj, cxs- g„Z Awj

Avng`, mvs-

†WBj¨v‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৮৭ Ó Ó Ó Ó

nv‡dR Avng`, cxs- 

g„Z Awj Avng`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৮৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK, cxs- g„Z Avãy 

Qvjvg, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৮৯ Ó Ó Ó Ó

RvwKi ‡nv‡mb, cxs- g„Z 

AvRMi Avjx, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৯০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †cVvb Avjx, cxs-

g„Z BDmyd Avjx, mvs-

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৯১ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Md&dvi, cxs- g„Z 

nvRx nvweeyi ingvb, 

mvs- †WBj¨v‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৯২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rv‡ni, cxs- g„Z 

g`b Avjx, mvs- 

‡WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †gv Í̄vK, cxs- g„Z 

QwMi Avng`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৯৪ Ó Ó Ó Ó

Avãym mvjvg, cxs- g„Z 

QwMi Avng`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৯৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx Avng`, cxs- 

`yjv wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৯৬ Ó Ó Ó Ó
Avey Avng`, cxs- `yjv 

wgqv, mvs- ‡WBj¨v‡Nvbv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৯৭ Ó Ó Ó Ó
byi †gvnv¤§`, cxs- `yjv 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৯৮ Ó Ó Ó Ó
‡gv: Ggivb, cxs- `yjv 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৪৯৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: w`j †gvnv¤§`, cxs- 

`yjv wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫০০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Qv‡`K Avng`, cxs- 

 `yjv wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫০১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: kvwgg BKevj, cxs- 

 `yjv wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫০২ Ó Ó Ó Ó

Iqvwn`v, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫০৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AvwRR, cxs- g„Z

ReŸi f~Bq¨v, mvs-

‡WBj¨v‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫০৪ Ó Ó Ó Ó

kwn` Avng`, cxs- g„Z 

Ryjy dwKi, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫০৫ Ó Ó Ó Ó

mvnve wgqv, cxs- g„Z 

QwMi Avng`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫০৬ Ó Ó Ó Ó

jvBjv †eMg, Rs- 

Avjg, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫০৭ Ó Ó Ó Ó
kvn Avjg, cxs- g„Z ¸by 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫০৮ Ó Ó Ó Ó

kBbyi, cxs- g„Z bwRi 

Avng`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫০৯ Ó Ó Ó Ó

ew` Avjg, cxs- gyQv 

Avjx, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫১০ Ó Ó Ó Ó

¸iv wgqv, cxs- g„Z 

Imgvb Avjx, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫১১ Ó Ó Ó Ó

AvbRygvb Aviv, Rs- 

g„Z gvBR¨v wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫১২ Ó Ó Ó Ó

‡nv‡Qb Rvgvj, Rs- g„Z 

†mvjZvb, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫১৩ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj wgqv, cxs- g„Z 

†gvnv¤§` wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫১৪ Ó Ó Ó Ó

‡gvn‡Qbv †eMg, Rs- 

mvnve wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫১৫ Ó Ó Ó Ó

RvwKi Avjg, cxs- g„Z 

Bmjvg wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫১৬ Ó Ó Ó Ó

Iqvwn`yj ‡nv‡Qb, cxs-

g„Z ZRy wgqv, mvs-

†WBj¨v‡Nvbv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫১৭ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

Avãy ingvb, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫১৮ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwk`, cxs- g„Z 

Avãy ingvb, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫১৯ Ó Ó Ó Ó
‡gv: Avjg, cxs- Djv 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫২০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †gveviK, cxs- 

ivRv wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫২১ Ó Ó Ó Ó
‡gv: Bw`ªm, cxs- ivRv 

wgqv, mvs- ‡WBj¨v‡Nvbv|
0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫২২ Ó Ó Ó Ó
‡gv: BDbyQ, cxs- ivRv 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫২৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AvBqye, cxs- g„Z 

Aveyj ‡nv‡mb, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫২৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avwid, cxs- g„Z 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫২৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AvwRR, cxs- 

RvwKi †nv‡mb, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫২৬ Ó Ó Ó Ó

 †gv: kvwn` Avng`, cxs- 

 g„Z Avãyj Rwjj, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে
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জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫২৭ Ó Ó Ó Ó
Avãy ï°zi, cxs- g„Z Pvub 

wgqv, mvs- †WBj¨v‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫২৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

Pvb wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫২৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gwR`, cxs- g„Z

Pvb wgqv, mvs-

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৩০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †jvKgvb, cxs- g„Z 

Pvb wgqv, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৩১ Ó Ó Ó Ó

wmivR LvZzb, Rs- g„Z 

QwMi Avng`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৩২ Ó Ó Ó Ó

Avgvb Djøvn, cxs- g„Z 

Avey ˆQq`, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৩৩ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj †nv‡mb, cxs- g„Z 

†mvjZvb, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৩৪ Ó Ó Ó Ó

‡Rvni Avjx, cxs- g„Z 

g`b Avjx, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৩৫ Ó Ó Ó Ó

byi Avjg, cxs- 

†gvnv¤§` †nv‡mb, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৩৬ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- Rei 

gyjø~K, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৩৭ Ó Ó Ó Ó

jvBjv †eMg, Rs- g„Z 

AvwRRyj, mvs- 

†WBj¨v‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৩৮ Ó Ó Ó Ó

Bgvb †nv‡mb, cxs- g„Z

ew` Avjg, mvs- wgw¾i

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে
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ঠিকানা
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ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৩৯ Ó Ó Ó Ó

‡bRvg DwÏb, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni wgqv, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৪০ Ó Ó Ó Ó
Rv‡niv †eMg, Rs- gyb 

wgqv, mvs- wgw¾i cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৪১ Ó Ó Ó Ó

‡gvt †nvQvBb, cxs- g„Z 

nvRx †mvjZvb Avng`, 

mvs- wgw¾icvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৪২ Ó Ó Ó Ó

‡gvRvd&di, cxs- g„Z 

jmKi Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৪৩ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj, cxs- g„Z †gvt 

†nvQvBb, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৪৪ Ó Ó Ó Ó

‡gvt kvnRvnvb, cxs- 

g„Z ‡gvt †nvQvBb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৪৫ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kwig, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৪৬ Ó Ó Ó Ó

kwn`yjøvn, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৪৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৪৮ Ó Ó Ó Ó

iwngyjøvn, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৪৯ Ó Ó Ó Ó

byiæj nK, cxs- g„Z 

Imgvb Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৫০ Ó Ó Ó Ó

mwjgv LvZzb, Rs- 

AvRg, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৫১ Ó Ó Ó Ó

dwi`yj Avjg, cxs- g„Z

†`ŠjZ wgqv, mvs-

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৫২ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwk`, cxs- g„Z 

†Mvjvg †nv‡mb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৫৩ Ó Ó Ó Ó

kvnv Avjg, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৫৪ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৫৫ Ó Ó Ó Ó

beve wgqv, cxs- g„Z 

ekZ Avjx, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৫৬ Ó Ó Ó Ó

‡gvt BmgvCj, cxs- g„Z 

jmKi Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৫৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡kg, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৫৮ Ó Ó Ó Ó

Kvjv wgqv, cxs- g„Z 

wRbœvZ Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৫৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kv‡`i, cxs- 

ewki Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৬০ Ó Ó Ó Ó

wmivRy †eMg, Rs- †gvt 

†mvenvb, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৬১ Ó Ó Ó Ó

wgi Kv‡mg, cxs- g„Z 

kvgmyj Avjg, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৬২ Ó Ó Ó Ó

mv‡R`v †eMg, cxs-g„Z 

Avãybœex, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৬৩ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z 

Avng`yi ingvb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৬৪ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj †nv‡mb, cxs- g„Z

iwk` Avng`, mvs-

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৬৫ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs- g„Z 

`i‡ek Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৬৬ Ó Ó Ó Ó

dwi`v †eMg, Rs- g„Z 

Avãyj Kvjvg, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৬৭ Ó Ó Ó Ó

RvwKi †nv‡mb, cxs- g„Z 

Avwgi †nv‡mb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৬৮ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

Avãyj †nv‡mb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৬৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kwig, cxs- g„Z 

byi †gvnv¤§`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৭০ Ó Ó Ó Ó

‡gvev‡k^iv †eMg, Rs- 

gvgyb, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৭১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj †nv‡mb, cxs- g„Z 

Ave~j Kv‡mg, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৭২ Ó Ó Ó Ó

Avey nvwbd, cxs- g„Z 

Aveyj Kv‡mg, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৭৩ Ó Ó Ó Ó

Rv‡niv †eMg, Rs- 

wMqvm DwÏb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৭৪ Ó Ó Ó Ó

‡iv‡Kqv †eMg, Rs- g„Z 

†gvn‡Qb Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৭৫ Ó Ó Ó Ó

‡gvt ˆQq`, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৭৬ Ó Ó Ó Ó

ew` Avjg, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৭৭ Ó Ó Ó Ó

‡mvbv wgqv, cxs- g„Z

ˆQq` Avng`, mvs-

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৭৮ Ó Ó Ó Ó

RKwiqv, cxs- iwk` 

Avng`, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৭৯ Ó Ó Ó Ó

Rvnv½xi Avjg, cxs- 

iwk` Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৮০ Ó Ó Ó Ó

Aveyj eki, cxs- iwk` 

Avng`, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৮১ Ó Ó Ó Ó

nv‡dRv LvZzb, Rs- g„Z

nvRx ¸iv wgqv, mvs-

wgw¾i cvov|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৮২ Ó Ó Ó Ó

miIqvi, cxs- Avãyj 

Rwjj, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৮৩ Ó Ó Ó Ó

byi Avng`, cxs- g„Z 

Avãy ReŸvi, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৮৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AvKei Avjx, cxs- 

g„Z Kvjv wgqv, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৮৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Bw`ªm wgqv, cxs- 

g„Z Kvjv wgqv, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৮৬ Ó Ó Ó Ó

wMqvm DwÏb, cxs- 

Kvjvg wgqv, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৮৭ Ó Ó Ó Ó

AvwZKzi ingvb, cxs- 

g„Z Kwei gvóvi, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৮৮ Ó Ó Ó Ó

dwi`yj Avjg, cxs- g„Z 

byiæj nK, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৮৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BQnvK, cxs- g„Z 

‰Qq` Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৯০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AvBqye, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৯১ Ó Ó Ó Ó

Avãy ReŸvi, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৯২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãyj Lv‡jK, cxs- 

g„Z Rvjvj Avng` mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৯৩ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- g„Z 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৯৪ Ó Ó Ó Ó
Qwjg Djøvn, cxs- Avãy

ï°zi, mvs- wgw¾i cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৯৫ Ó Ó Ó Ó
‡gv: Rvjvj, cxs- Avãy 

ï°zi, mvs- wgw¾i cvov|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৯৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

†gv: kixd, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৯৭ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj †nv‡mb, cxs- 

iwk` Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৫৯৮ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z 

Avng` wgqv, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৫৯৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj AvwRR, cxs- 

beve wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬০০ Ó Ó Ó Ó

gxi Kv‡mg, cxs- iwk` 

Avng`, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬০১ Ó Ó Ó Ó

Rv‡Ki †nv‡mb, cxs- 

g„Z Kwei Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬০২ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs- g„Z 

`i‡ek Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬০৩ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs- g„Z 

AvjZvQ wgqv, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬০৪ Ó Ó Ó Ó

ˆQq` Avjg, cxs- g„Z 

wQwÏK Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬০৫ Ó Ó Ó Ó

kvnv`Z Kwei, cxs- 

gKeyj Avjg Lvub, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬০৬ Ó Ó Ó Ó

miIqvi Avjg, cxs- 

g„Z Avãyj gvey`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬০৭ Ó Ó Ó Ó

‡`‡jvqvi †nv‡mb, cxs-

byiæj nK, mvs- wgw¾i

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬০৮ Ó Ó Ó Ó

dwi`yj Avjg, cxs- g„Z 

`wjj wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬০৯ Ó Ó Ó Ó
wiqvRy †eMg, Rs- byiæj 

nK, mvs- wgw¾i cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬১০ Ó Ó Ó Ó

kvn Avjg, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬১১ Ó Ó Ó Ó

beve wgqv, cxs- g„Z 

ekZ Avjx, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬১২ Ó Ó Ó Ó
Avãy QËvi, cxs- beve 

wgqv, mvs- wgw¾i cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬১৩ Ó Ó Ó Ó

‡gvt BmgvCj, cxs- 

j¯‹i Avjx, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬১৪ Ó Ó Ó Ó
byi Avjg, cxs- `y`y 

wgqv, mvs- wgw¾i cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬১৫ Ó Ó Ó Ó
iv‡mj fzÆz, cxs- ev`kv 

wgqv, mvs- wgw¾i cvov|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬১৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kv‡`i, cxs- 

iwk` wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬১৭ Ó Ó Ó Ó

wQwÏK Avng`, cxs- g„Z 

dRi Avjx, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬১৮ Ó Ó Ó Ó

wgivRy †eMg, Rs- 

†mvevnvb, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬১৯ Ó Ó Ó Ó

byiæj AvePvi, Rs- 

BDmyd Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬২০ Ó Ó Ó Ó

gvng`, cxs- kvnv 

Avjg, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬২১ Ó Ó Ó Ó
mvÏvg, cxs- Avãy iwk`, 

mvs- wgw¾i cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬২২ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- Avãyj 

nvwg`, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬২৩ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- g„Z 

†`ŠjZ wgqv, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬২৪ Ó Ó Ó Ó

AvwQqv LvZzb, Rs- g„Z 

Avãy Qvjvg, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬২৫ Ó Ó Ó Ó

byiæj nK, cxs- g„Z 

Imvb Avjx, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬২৬ Ó Ó Ó Ó

dwi`yj Avjg, cxs- g„Z

emZ Avjx, mvs- wgw¾i

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬২৭ Ó Ó Ó Ó

Avgvb Djøvn, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬২৮ Ó Ó Ó Ó

RvwMi †nv‡mb, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬২৯ Ó Ó Ó Ó
‡j`y wgqv, cxs- g„Z nvwQ 

wgqv, mvs- wgw¾i cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৩০ Ó Ó Ó Ó
Rvdi Avjg, cxs- Avey 

kvgv, mvs- wgw¾i cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৩১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †mvjvBgvb dwKi, 

cxs- g„Z Kvj~ wgqv, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৩২ Ó Ó Ó Ó

ew` Avjg, cxs- †gv: 

†mvjvBgvb dwKi, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৩৩ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- †gv: 

†mvjvBgvb dwKi, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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দাগ

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬৩৪ Ó Ó Ó Ó

‡ivKmvbv †eMg, Rs- 

byiæj Bmjvg, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৩৫ Ó Ó Ó Ó

kvnvbviv †eMg, Rs- 

Avãy iwng, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৩৬ Ó Ó Ó Ó

Kzi‡m` Avjg, cxs- 

Avãy iwng, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৩৭ Ó Ó Ó Ó

iwe Avjg, cxs- 

†mvjvBgvb dwKi, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৩৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Lv‡jK, cxs- g„Z 

wgqv †nv‡mb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৩৯ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

e`i Avjx, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৪০ Ó Ó Ó Ó
‡gv: Avjx, cxs- Zv‡je 

Avjx, mvs- wgw¾i cvov|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৪১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡kg, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৪২ Ó Ó Ó Ó

Avãy ingvb, cxs- g„Z 

Avãy iwng, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৪৩ Ó Ó Ó Ó

Avjx Pvb, cxs- g„Z 

Imgvb, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৪৪ Ó Ó Ó Ó

wMqvm DwÏb, cxs- 

‡gvnv¤§` Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৪৫ Ó Ó Ó Ó

gvnveye Avjg, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬৪৬ Ó Ó Ó Ó

‡RvevB`v †eMg, Rs- 

byiæj nK, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৪৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z

Kwei Avng`, mvs-

wgw¾i cvov|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৪৮ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡jg, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৪৯ Ó Ó Ó Ó
gywebv, Rs- †mvjvBgvb, 

mvs- wgw¾i cvov|
0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৫০ Ó Ó Ó Ó
RbœvZ, Rs- g„Z ekZ 

Avjx, mvs- wgw¾i cvov|
0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৫১ Ó Ó Ó Ó

Av‡bvqviv, Rs- kvgmy 

Avjg, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৫২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৫৩ Ó Ó Ó Ó

byiæ”Qdv, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৫৪ Ó Ó Ó Ó

byi Avjg, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৫৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvQvBb, cxs- g„Z 

Zv‡je Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৫৬ Ó Ó Ó Ó

‡jqvKZ Avjx, cxs- g„Z 

Zv‡je Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৫৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AvwRR, cxs- g„Z 

eRj Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬৫৮ Ó Ó Ó Ó

Kgj LvZzb, Rs- g„Z 

Kwei, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৫৯ Ó Ó Ó Ó

‡gvZvnviv, Rs- RvwKi 

†nv‡mb, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৬০ Ó Ó Ó Ó

gby wgqv, cxs- g„Z bwRi

Avng`, mvs- wgw¾i

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৬১ Ó Ó Ó Ó

‡nv‡mb Aviv, Rs- †gv: 

kixd, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৬২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãyj Lv‡jK, cxs- 

QwMi Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৬৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Gg`v`, cxs- 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৬৪ Ó Ó Ó Ó
dwi`v, Rs- ew` Avjg, 

mvs- wgw¾i cvov|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৬৫ Ó Ó Ó Ó

Aveyj AvbPvi, cxs- 

Bmjvg, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৬৬ Ó Ó Ó Ó
g‡bvqviv †eMg, Rs- 

Avãyj AvwRR, mvs- 
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৬৭ Ó Ó Ó Ó

‡gvnv¤§` †nv‡Qb, cxs- 

†mvjZvb, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৬৮ Ó Ó Ó Ó

AvdRj †eMg, Rs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৬৯ Ó Ó Ó Ó

Rvnvbviv †eMg, Rs- 

g„Z Kwei Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৭০ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄dv †eMg, Rs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬৭১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

byi †gvnv¤§`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৭২ Ó Ó Ó Ó

Avey iwng, cxs- g„Z 

Rei gyjøyK, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৭৩ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z

QwMi Avng`, mvs-

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৭৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK Avng`, cxs- 

g„Z QwMi Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৭৫ Ó Ó Ó Ó

Avãy mvjvg, cxs- g„Z 

QwMi Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৭৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: bvwRg, cxs- 

†gvm‡jg wgqv, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.14 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৭৭ Ó Ó Ó Ó

gbRyi Avjg, cxs- g„Z 

¸by wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৭৮ Ó Ó Ó Ó

QwKbv †eMg, Rs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৭৯ Ó Ó Ó Ó

byiæj nK, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৮০ Ó Ó Ó Ó

ewki Avng`, cxs- 

wmK`vi wgqv, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৮১ Ó Ó Ó Ó
ivwRqv †eMg, Rs- g„Z 

gËzj, mvs- wgw¾i cvov|
0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৮২ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

¸iv wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
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ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬৮৩ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq`, cxs- g„Z 

KvwQg Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৮৪ Ó Ó Ó Ó

ew` Avjg, cxs- g„Z 

Kwei Avng`,  mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৮৫ Ó Ó Ó Ó
RwKi, cxs- g„Z wmK`vi 

wgqv, mvs- wgw¾i cvov|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৮৬ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg evwk, cxs-

g„Z mv‡ne, mvs- wgw¾i

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৮৭ Ó Ó Ó Ó

Avjx AvRMi, cxs- g„Z 

Avãy ReŸvi, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৮৮ Ó Ó Ó Ó

Avãy ReŸvi, cxs- g„Z 

dviæK Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৮৯ Ó Ó Ó Ó

byi †nv‡mb, cxs- g„Z 

Qv‡jn Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৯০ Ó Ó Ó Ó

‡gvnv¤§` †nv‡mb, cxs- 

g„Z †mvjZvb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৯১ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj Avng`, cxs- 

ˆQq` Avgn`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৯২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BDbyQ, cxs- g„Z 

kvwnbyi, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৯৩ Ó Ó Ó Ó

ev`kv wgqv, cxs- g„Z 

kvwnbyi, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৯৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvBj, cxs- 

igRvb Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
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দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৬৯৫ Ó Ó Ó Ó

Aveyj ‡nv‡mb, cxs- g„Z 

Avãyj jwZd, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৯৬ Ó Ó Ó Ó

‡gvwebv †eMg, Rs- 

Bmjvg, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৯৭ Ó Ó Ó Ó

iwk` Avng`, cxs- g„Z 

‡mvqvRvb, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৯৮ Ó Ó Ó Ó
byiæj Kv‡`i, cxs- iwk` 

wgqv, mvs- wgw¾i cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৬৯৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Rwjj, cxs- g„Z

BDmyd Avjx, mvs-

wgw¾i cvov|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭০০ Ó Ó Ó Ó

Avwgi nvgRv, cxs- g„Z 

iwdK DwÏb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭০১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

iwdK DwÏb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭০২ Ó Ó Ó Ó

 ˆZqe, cxs- g„Z iwdK 

DwÏb, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭০৩ Ó Ó Ó Ó

Avdmviv †eMg, Rs- 

g„Z byi Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭০৪ Ó Ó Ó Ó

‡bQvi Avng`, cxs- 

Kvjy wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭০৫ Ó Ó Ó Ó

IRb Avjx, cxs- g„Z 

nvwKg Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭০৬ Ó Ó Ó Ó
cvi‡fR, cxs- g„Z Bgvb 

Avjx, mvs- wgw¾i cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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দাগ
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭০৭ Ó Ó Ó Ó

DwKj Avng`, cxs- 

Avãy Lv‡jK, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭০৮ Ó Ó Ó Ó

†gv: BQvnvK, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭০৯ Ó Ó Ó Ó

†Mvjvg †nv‡mb, cxs- 

g„Z Djv wgqv, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭১০ Ó Ó Ó Ó
kvn Avjg, cxs- g„Z gby 

wgqv, mvs- wgw¾i cvov|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭১১ Ó Ó Ó Ó
nvwg`v †eMg, Rs- Rei 

gyjøyK, mvs- wgw¾i cvov|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭১২ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z

byiæj Bmjvg, mvs-

wgw¾i cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭১৩ Ó Ó Ó Ó

Av‡bvqvi †nvQb, cxs- 

dviæK Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭১৪ Ó Ó Ó Ó

wmivRyj nK, cxs- g„Z 

Avãy iwk`, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭১৫ Ó Ó Ó Ó

AvBqye Avjx, cxs- g„Z 

¸iv wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭১৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rv‡Ki, cxs- g„Z 

†nvQvBb, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭১৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡mb, cxs- g„Z 

Avkivd, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭১৮ Ó Ó Ó Ó

gxi †nv‡Qb, cxs- g„Z 

ew` Avjg, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ
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খক্ষতয়ান
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭১৯ Ó Ó Ó Ó

Kvgvj, cxs- g„Z ew` 

Avjg, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭২০ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj, cxs- g„Z ew` 

Avjg, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭২১ Ó Ó Ó Ó

ˆQq` Avjg, cxs- g„Z 

Avkivd Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭২২ Ó Ó Ó Ó
ew` Avjg, cxs- Avey 

kvgv, mvs- wgw¾i cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭২৩ Ó Ó Ó Ó

‡bRvg DwÏb, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭২৪ Ó Ó Ó Ó

gvQziv †eMg, Rs- Avãy 

ingvb, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭২৫ Ó Ó Ó Ó

byiæj Kwei, cxs-

ˆQq`yj Avig, mvs-

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭২৬ Ó Ó Ó Ó

ewki Avng`, cxs- 

Aveyj Kv‡mg, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭২৭ Ó Ó Ó Ó

byi Rvnvb, Rs- byiæj 

†nv`v, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭২৮ Ó Ó Ó Ó

†gv: Djøvn, cxs- g„Z 

‰Qq` Avjg, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭২৯ Ó Ó Ó Ó

AvbRygv †eMg, cxs- 

g„Z ˆQq` Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৩০ Ó Ó Ó Ó

iwk`, cxs- g„Z ‰Qq` 

Avng`, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭৩১ Ó Ó Ó Ó

Igi dviæK, cxs- Avãy 

mvjvg, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৩২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gwR`, cxs- 

D¤§Z Avjx, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৩৩ Ó Ó Ó Ó

AvdRwj †eMg, cxs- 

g„Z AvjZvm, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৩৪ Ó Ó Ó Ó

bvwRgj nK, cxs- nvRx 

¸iv wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৩৫ Ó Ó Ó Ó

Avwid Djøvn, cxs- nvRx 

¸iv wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৩৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †gvRv‡¤§j, cxs- 

BmgvCj, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৩৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãy ï°zi, cxs- 

g„Z AvwQ wgqv, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৩৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kvn wgqv, cxs-

kni gyjøyK, mvs- wgw¾i

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৩৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †gv³vi, cxs- g„Z 

kni gyjøyK, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৪০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: byiæj Bmjvg, cxs- 

g„Z diæK Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৪১ Ó Ó Ó Ó

†gv: †di‡`Šm, cxs- g„Z 

byi Avng`, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৪২ Ó Ó Ó Ó
jvBjv †eMg, cxs- g„Z 

Kvj~, mvs- wgw¾i cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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দাগ
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আর.এস 

দাগ

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭৪৩ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj, cxs- gvngy`yj 

Kwig, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৪৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z 

kni gyjøyK, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৪৫ Ó Ó Ó Ó

mweŸi Avng`, cxs- g„Z 

AvwRRyj, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৪৬ Ó Ó Ó Ó

kwdDj Avjg, cxs- 

Avãy ï°yi, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৪৭ Ó Ó Ó Ó

‡Mvjevnvi, Rs- g„Z 

`wjjyi, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৪৮ Ó Ó Ó Ó

‡kL Avng`, cxs- g„Z 

†gv³vi, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৪৯ Ó Ó Ó Ó

byiæj nK, cxs- g„Z 

Qv‡j Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৫০ Ó Ó Ó Ó

byi Av‡qkv, cxs- g„Z 

Rvjvj DwÏb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৫১ Ó Ó Ó Ó

‡gvn‡mb Avjx, cxs- g„Z

Awj Avng`, mvs-

wgw¾i cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৫২ Ó Ó Ó Ó

byi Avjg, cxs- g„Z 

†gvnv¤§` Djøvn, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৫৩ Ó Ó Ó Ó

mwd Avjg, cxs- g„Z 

†gvnv¤§` Djøvn, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৫৪ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs- g„Z 

†gvnv¤§` Djøvn, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭৫৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjg, cxs- g„Z 

†gvnv¤§` Djøvn, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৫৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: gbRyi Avjg, cxs- 

g„Z †gvnv¤§` Djøvn, mvs- 

 wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৫৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: kvgmy Avjg, cxs- 

g„Z †gvnv¤§` Djøvn, mvs- 

 wgw¾i cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৫৮ Ó Ó Ó Ó

byi bvnvi, Rs- g„Z byi 

Avng`, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৫৯ Ó Ó Ó Ó

gvngy`v LvZzb, Rs- 

Kv‡mg Avjx, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৬০ Ó Ó Ó Ó

wiqvRyj Kwig, cxs- 

gv‡jKz¾vgvb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৬১ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- †Mvjvg 

Kv‡`i, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৬২ Ó Ó Ó Ó

gvgyb, cxs- †Mvjvg 

Kv‡`i, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৬৩ Ó Ó Ó Ó

†mvjvBgvb, cxs- g„Z 

†gvKZvi, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৬৪ Ó Ó Ó Ó

gybZvR †eMg, Rs- g„Z

†gv³vi, mvs- wgw¾i

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৬৫ Ó Ó Ó Ó

Avjx AvRMi, cxs- 

†gvnv¤§` †nvQb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৬৬ Ó Ó Ó Ó

†gvt †nvQvBb, cxs- 

Avãyj MwY, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.17 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭৬৭ Ó Ó Ó Ó

†gv: Avey e°i, cxs- 

†gvt †nvQvBb, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৬৮ Ó Ó Ó Ó

†ikg LvZzb, Rs- DwKj 

Avng`, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৬৯ Ó Ó Ó Ó
byiæbœvnvi, Rs- Avey 

kvgv, mvs- wgw¾i cvov|
0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৭০ Ó Ó Ó Ó

‡kKzqviv, Rs- g„Z 

Avng`, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৭১ Ó Ó Ó Ó

iwngyjøvn, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৭২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kwig, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৭৩ Ó Ó Ó Ó
‡gv Í̄vK, cxs- g„Z j¯‹i 

Avjx, mvs- wgw¾i cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৭৪ Ó Ó Ó Ó
knx`yjøvn, cxs- g„Z m`y, 

mvs- wgw¾i cvov|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৭৫ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡kg, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৭৬ Ó Ó Ó Ó

myiZ AvdRj, cxs- 

bwRi Avng`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৭৭ Ó Ó Ó Ó

dRj Kwig, cxs-

gbmyi, mvs- wgw¾i

cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৭৮ Ó Ó Ó Ó

Avey kvgv, cxs- g„Z byi 

Avng`, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭৭৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gvbœvb, cxs- byiæj 

Avjg, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৮০ Ó Ó Ó Ó

Avãyj nvwg` (bv¸), 

cxsÑ g„Z DwKj Avng`, 

mvs- wgw¾i cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৮১ Ó Ó Ó Ó

‡gvm‡jg LvZzb, Rs- 

g„Z †gv³vi Avng`, mvs- 

 wgw¾i cvov|

0.18 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৮২ Ó Ó Ó Ó

Avãy ReŸvi, cxs- g„Z 

ˆZqg †Mvjvj, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৮৩ Ó Ó Ó Ó

†gvev‡k¦iv, cxs- g„Z 

evPv wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৮৪ Ó Ó Ó Ó

Avng` Kwei, cxs- g„Z 

evPv wgqv, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৮৫ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- Avãy 

iwk`, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৮৬ Ó Ó Ó Ó

gby wgqv, cxs- Avãy 

ReŸvi, mvs- wgw¾i 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৮৭ Ó Ó Ó Ó
Avãy ï°zi, cxs- gby 

wgqv, mvs- wgw¾i cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৮৮ Ó Ó Ó Ó
by‡ik, cxs- g„Z Kvjy 

wgqv, mvs- wgw¾i cvov|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৮৯ Ó Ó Ó Ó
‡gvi‡k`v, Rs- m‡ivqvi, 

mvs- wgw¾i cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৯০ Ó Ó Ó Ó

wmivR LvZzb, ¯̂vgx- g„Z

Avey e°i, mvs- wgw¾i

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭৯১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৯২ Ó Ó Ó Ó

kwn`yjøvn, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- 

wgw¾i cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৯৩ Ó Ó Ó Ó

ev`kv wgqv, cxs- g„Z 

Rvgvj DwÏb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৯৪ Ó Ó Ó Ó

RvBRyj nK, cxs- g„Z 

Bmjvg wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৯৫ Ó Ó Ó Ó

Rvnvi Avng`, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৯৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy QËvi, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৯৭ Ó Ó Ó Ó
AvwRRyj nK, cxs- Rei 

gyjøyK, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৯৮ Ó Ó Ó Ó
w`jyqviv, Rs- †gv Í̄vK 

wgqv, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৭৯৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rwmg DwÏb, cxs- 

g„Z Avãy ReŸvi, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮০০ Ó Ó Ó Ó

‡KdvqZ Djøvn, cxs- 

g„Z wQwÏK Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮০১ Ó Ó Ó Ó

wRqvmwgb Av³vi, Rs- 

†njvj DwÏb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮০২ Ó Ó Ó Ó

gKmy` Avjg, cxs- g„Z 

Avãyj nvwKg, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮০৩ Ó Ó Ó Ó

AvKZvi †nv‡mb, cxs- 

†gv: Rwjj, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮০৪ Ó Ó Ó Ó

AvKZvi †nv‡mb, cxs-

g„Z iwk` Avng`, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮০৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx, cxs- Avjx 

†nv‡mb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮০৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: dwi`, cxs- g„Z 

jvj wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮০৭ Ó Ó Ó Ó
‡gv: wUUz, cxs- kvgmyj 

Avjg, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮০৮ Ó Ó Ó Ó

AvwRRyj nK, cxs- 

dwKi Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮০৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãy ï°zi, cxs- 

g„Z Djv wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮১০ Ó Ó Ó Ó
‡ejvj, cxs- g„Z Djv 

wgqv, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮১১ Ó Ó Ó Ó
gv‡jK, cxs- g„Z Djv 

wgqv, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮১২ Ó Ó Ó Ó
kvnveywÏb, cxs- †gv: 

bvwQi, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮১৩ Ó Ó Ó Ó

Kwei †nv‡mb, cxs- g„Z 

†gv³vi dwKi, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮১৪ Ó Ó Ó Ó

‡gvnv¤§` wgqv, cxs- g„Z 

Pvb gyjøyK, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা
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জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮১৫ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gv‡jK, cxs- g„Z 

Avng`yi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮১৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kv, cxs- g„Z 

Avng`yi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮১৭ Ó Ó Ó Ó
Rvdi, cxs- gby gvwS,

mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮১৮ Ó Ó Ó Ó
byi Avng`, cxs- gby 

gvwS, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮১৯ Ó Ó Ó Ó

gnig wgqv, cxs- g„Z 

Avng`yi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮২০ Ó Ó Ó Ó

wmivR wgqv, cxs- g„Z 

Avng`yi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮২১ Ó Ó Ó Ó

byiæj AveQvi, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮২২ Ó Ó Ó Ó

BmgvCj, cxs- g„Z 

`wjjyi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮২৩ Ó Ó Ó Ó

Rei gyjøyK, cxs- dwKi 

Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.14 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮২৪ Ó Ó Ó Ó

Kwei ‡nv‡mb, cxs- 

gwbi Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮২৫ Ó Ó Ó Ó

kwdDj Avjg, cxs- g„Z 

Q`i Avwgb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮২৬ Ó Ó Ó Ó
‡ejvj †PŠwK`vi, cxs- 

g„Z ˆQq` Avng`|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮২৭ Ó Ó Ó Ó

Avjx Avng`, cxs- g„Z 

ZRygywÏb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮২৮ Ó Ó Ó Ó

gwbi Avjg, cxs- Avjx 

Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮২৯ Ó Ó Ó Ó

Avjx †nv‡mb, cxs- g„Z 

Avjx AvKei, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৩০ Ó Ó Ó Ó

Zvjy Avjx,cxs- g„Z

Gbv‡qZ Djøvn, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৩১ Ó Ó Ó Ó

bwRi †nv‡mb, cxs- 

bwRi Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৩২ Ó Ó Ó Ó
wi`yqvb, cxs- g„Z ¸by 

wgqv, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৩৩ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj †nv‡mb, cxs- 

nvweeyi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৩৪ Ó Ó Ó Ó

IevB`yj nK, cxs- †gŠt 

QvjvgZ Djøvn, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৩৫ Ó Ó Ó Ó

gKeyj Avng`, cxs- g„Z 

Avãyjøvn, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৩৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z byi 

Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৩৭ Ó Ó Ó Ó

AvBqye Avjx, cxs- 

gKeyj Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৩৮ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z 

†Mvjvg †mvjZvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৩৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ˆmq`, cxs- g„Z 

†gv³vi Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮৪০ Ó Ó Ó Ó
gwR`, cxs- g„Z evuPv 

wgqv, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৪১ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡mb, cxs- g„Z 

Avng`yi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৪২ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- 

Gg`v` wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৪৩ Ó Ó Ó Ó

wRqvDi ingvb, cxs-

dwKi Avng`, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.22 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৪৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy ingvb, cxs- g„Z 

RKwiqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৪৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Qv‡ei, cxs- g„Z 

†gv³vi dwKi, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৪৬ Ó Ó Ó Ó

gvt Rv‡ei Avng`, cxs- 

g„Z †gv³vi dwKi, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৪৭ Ó Ó Ó Ó

Avjx †nv‡mb, cxs- g„Z 

†gv³vi dwKi, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৪৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †dviKvb, cxs- g„Z 

e`y wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৪৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gwR`, cxs- g„Z 

‡Mvjvg Kv‡`i, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৫০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvCj, cxs- g„Z 

†Mvjvg Kv‡`i, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৫১ Ó Ó Ó Ó

iwdK wmK`vi, cxs- g„Z 

†mvbvjx, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮৫২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kv‡`i, cxs- g„Z 

†mvbvjx, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৫৩ Ó Ó Ó Ó

RwKi Avjg, cxs- g„Z 

†mvbvjx, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৫৪ Ó Ó Ó Ó

RvqZzbœvnvi, cxs- g„Z 

†mvbvjx, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৫৫ Ó Ó Ó Ó

Avwidzj Bmjvg, cxs- 

g„Z Avey Zv‡ni, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৫৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z

†gvt kixd, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৫৭ Ó Ó Ó Ó

Avjx †nv‡mb, cxs- g„Z 

Rwjj eKmy, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৫৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kwig, cxs- g„Z 

†gvt kixd, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৫৯ Ó Ó Ó Ó

jvj †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

dwKi wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৬০ Ó Ó Ó Ó
Imgvb MwY, cxs- Avwgi 

Djøvn, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৬১ Ó Ó Ó Ó

Avãyj AvwRR, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৬২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: dwi`yj Avjg, cxs- 

g„Z dRjyj Kwig, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৬৩ Ó Ó Ó Ó

wmivRyj nK, cxs- g„Z 

BmgvCj gvóvi, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮৬৪ Ó Ó Ó Ó

Rv‡ei Avng`, cxs- g„Z 

Q`i Avwgb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৬৫ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j, cxs- g„Z 

QwMi Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৬৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj nvbœvb, cxs- 

igRvb Avjx, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৬৭ Ó Ó Ó Ó
AvePvi, cxs- igRvb 

Avjx, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৬৮ Ó Ó Ó Ó

Av‡bvqviv, Rs- 

byiæ”Qdv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৬৯ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- g„Z

jvj †gvnv¤§`, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৭০ Ó Ó Ó Ó
KvBQvi, cxs- igRvb 

Avjx, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৭১ Ó Ó Ó Ó
‡dviKvb, cxs- igRvb 

Avjx, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৭২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

jvj ‡gvnv¤§`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৭৩ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

jvj †gvnv¤§`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৭৪ Ó Ó Ó Ó

gvóvi gvnvgy`yj Kwig, 

cxs- g„Z jvj †gvnv¤§`, 

mvs- Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৭৫ Ó Ó Ó Ó

Rv‡ei Avng`, cxs- g„Z 

Q`i Avwgb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮৭৬ Ó Ó Ó Ó

QweŸi Avng`, cxs- g„Z 

Q`i Avwgb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৭৭ Ó Ó Ó Ó

wMqvm DwÏb, cxs- 

nvweeyi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৭৮ Ó Ó Ó Ó

Awj Avng`, cxs- g„Z 

bRygywÏb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৭৯ Ó Ó Ó Ó

Avãybœex, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৮০ Ó Ó Ó Ó

iwe Avjg, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৮১ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i, cxs- g„Z Avey 

wQwÏK, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৮২ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- g„Z

jvj †gvnv¤§`, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৮৩ Ó Ó Ó Ó
KvBQvi, cxs- igRvb 

Avjx, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৮৪ Ó Ó Ó Ó
‡dviKvb, cxs- igRvb 

Avjx, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৮৫ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

jvj ‡gvnv¤§`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৮৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

jvj †gvnv¤§`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৮৭ Ó Ó Ó Ó

gvóvi gvnvgy`yj Kwig, 

cxs- g„Z jvj †gvnv¤§`, 

mvs- Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৮৮৮ Ó Ó Ó Ó

Rv‡ei Avng`, cxs- g„Z 

Q`i Avwgb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৮৯ Ó Ó Ó Ó

QweŸi Avng`, cxs- g„Z 

Q`i Avwgb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৯০ Ó Ó Ó Ó

wMqvm DwÏb, cxs- 

nvweeyi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৯১ Ó Ó Ó Ó

Awj Avng`, cxs- g„Z 

bRygywÏb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৯২ Ó Ó Ó Ó

Avãybœex, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৯৩ Ó Ó Ó Ó

iwe Avjg, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৯৪ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i, cxs- g„Z Avey 

wQwÏK, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৯৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wi`yqvb, cxs- g„Z

Aveyj ‡nv‡mb, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৯৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

Avãy ï°zi, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৯৭ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gbœvb, cxs- g„Z 

Avãy ï°zi, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৯৮ Ó Ó Ó Ó

kIKZ Imgvb, cxs- 

Avey kvgv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৮৯৯ Ó Ó Ó Ó

iwdKzj Bmjvg, cxs- 

g„Z Avjx Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯০০ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯০১ Ó Ó Ó Ó

ew` Avjg, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯০২ Ó Ó Ó Ó
gby wgqv, cxs- Rwjj 

eKmy, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.18 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯০৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡mb, cxs- g„Z 

miIqvi, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯০৪ Ó Ó Ó Ó

Avgvbyjøvn, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯০৫ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj DwÏb, cxs- g„Z 

jvj wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯০৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj AvwRR, cxs- g„Z 

QwMi Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯০৭ Ó Ó Ó Ó

KvRj, cxs- g„Z QwMi 

Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯০৮ Ó Ó Ó Ó

‡gvt BmgvCj, cxs- g„Z

†gvt ï°zi, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯০৯ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- 

Kv‡mg, g„Z ¸by wgqv, 

mvs- Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯১০ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡je, cxs- g„Z 

¸by wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯১১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rvgvj, cxs- g„Z 

Avãyj gv‡jK, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯১২ Ó Ó Ó Ó
¸by wgqv, cxs- `i‡ek 

Avjx, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯১৩ Ó Ó Ó Ó

kvgmyj Avjg, cxs- 

`i‡ek Avjx, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯১৪ Ó Ó Ó Ó

ingZ Djøvn, cxs- 

wQwÏK Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.14 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯১৫ Ó Ó Ó Ó

‡gvn‡Qb, Rs- g„Z 

Avãyj AvwRR, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯১৬ Ó Ó Ó Ó
‡bRvg, cxs- Aveyj 

eki, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯১৭ Ó Ó Ó Ó

iIkb Avjx, cxs- g„Z 

e`i DwÏb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯১৮ Ó Ó Ó Ó
‡ejvj, cxs- gvng`, 

mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯১৯ Ó Ó Ó Ó

wMqvm DwÏb, cxs- iwk` 

Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯২০ Ó Ó Ó Ó

bwgqv LvZzb, Rs- g„Z 

AvwRRyi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.50 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯২১ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs-

g„Z Avãyj gv‡jK, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯২২ Ó Ó Ó Ó

‡nvQ‡b Aviv, Rs- g„Z 

Rvdi Avjg, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯২৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BwjqvQ, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯২৪ Ó Ó Ó Ó
‡gv: Kvgvj, cxs- Rvjvj 

DwÏb, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯২৫ Ó Ó Ó Ó

Gjv`Z, cxs- g„Z QwMi 

Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯২৬ Ó Ó Ó Ó
Dgi dviæK, cxs- g„Z 

Kvj~, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯২৭ Ó Ó Ó Ó
wgRvb, cxs- g„Z GbvgZ 

Djøvn, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯২৮ Ó Ó Ó Ó

gvqgybv, cxs- g„Z 

GbvgZ Djøvn, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯২৯ Ó Ó Ó Ó

Avbœvi Avjx, cxs- g„Z 

RwKi wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৩০ Ó Ó Ó Ó

Av‡gbv LvZzb Rs- 

kvgmyj Avjg, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৩১ Ó Ó Ó Ó

gwbi Avng`, cxs- g„Z 

LvBiæjøvn, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.35 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৩২ Ó Ó Ó Ó

Avjx †nv‡mb, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৩৩ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- Avjx 

†nv‡Qb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৩৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: eKmy, cxs- g„Z 

QweŸi Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৩৫ Ó Ó Ó Ó

QweŸi Avng`, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯৩৬ Ó Ó Ó Ó

Avjx wmK`vi, cxsÑ g„Z 

byi Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৩৭ Ó Ó Ó Ó

†njvj, cxs- Avey 

Zv‡ni, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৩৮ Ó Ó Ó Ó

byiæj AvePvi, cxs- g„Z 

Avjx Pvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৩৯ Ó Ó Ó Ó

ivngZ Djøvn, cxs- g„Z 

†mvjZvb Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৪০ Ó Ó Ó Ó

gvndzRyj nK, cxs- g„Z 

QwKi Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৪১ Ó Ó Ó Ó

Pv›`y wgqv, cxs- gKeyj 

Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৪২ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z byi 

Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৪৩ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj Avng`, cxs- g„Z 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৪৪ Ó Ó Ó Ó

iwk` Avng`, cxs- g„Z

Avãyj gv‡jK, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৪৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK Avng`, cxs- 

g„Z Avãyj gv‡jK, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৪৬ Ó Ó Ó Ó

ivRv wgqv, cxs- g„Z 

†Mvjvg Kv‡`i, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.50 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৪৭ Ó Ó Ó Ó

kvgmyj Avjg, cxs- g„Z 

wmK`vi wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯৪৮ Ó Ó Ó Ó

†gvt eveyj, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৪৯ Ó Ó Ó Ó

†ejvj †nv‡mb 

†PŠwK`vi, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৫০ Ó Ó Ó Ó

†gvt Rvgvj †nv‡mb, cxs- 

 g„Z ˆQq` Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৫১ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- g„Z 

Avjx wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৫২ Ó Ó Ó Ó

ggZvR †eMg, Rs- g„Z 

QwMi Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৫৩ Ó Ó Ó Ó

Avey kvgv, cxs- g„Z 

Rwjj eKmy, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৫৪ Ó Ó Ó Ó

Avjx AvmKi, cxs- †gvt 

†nvQvBb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৫৫ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.50 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৫৬ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj, cxs- bwRi 

Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৫৭ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj †nv‡mb, cxs- g„Z

dRi Avjx, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৫৮ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯৫৯ Ó Ó Ó Ó

‡gvt †nv‡mb, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৬০ Ó Ó Ó Ó

Kwig eKmy, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৬১ Ó Ó Ó Ó
Avjx Avng`, cxs- emZ 

Avjx, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৬২ Ó Ó Ó Ó
byi †gvnv¤§`, cxs- emZ 

Avjx, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৬৩ Ó Ó Ó Ó

†gv: Beªvwng, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৬৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwk`, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৬৫ Ó Ó Ó Ó

Av°j Avjx, cxs- g„Z 

Ryby wgqv, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৬৬ Ó Ó Ó Ó

Rvnv½xi Avjg, cxs- 

‡ejvj Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৬৭ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj Kwig, cxs- 

†ejvj Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৬৮ Ó Ó Ó Ó
‡`‡jvqvi, cxs- kvgmyj 

Avjg, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৬৯ Ó Ó Ó Ó
‡gvt ˆQq`, cxs- g„Z `y`y 

wgqv, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৭০ Ó Ó Ó Ó

kwn`yjøvn, cxs- g„Z

†Rvbve Avjx, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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গৃহীত ব্যবস্থা 
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯৭১ Ó Ó Ó Ó

kvgmyj Avjg, cxs- g„Z 

Qv‡`K Avjx, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৭২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gvbœvb, cxs- g„Z 

kvgmyj Avjg, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৭৩ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡kg byix, cxs- 

evnvi Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৭৪ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- 

dRj Kwig, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৭৫ Ó Ó Ó Ó
KvBQvi, cxs- dRj 

Kwig, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৭৬ Ó Ó Ó Ó
ev`kv wgqv, cxs- Rwjj 

eKmy, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৭৭ Ó Ó Ó Ó

†gvt †Rvev‡qi, cxs- g„Z 

Kwig gvwS, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৭৮ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

jvj †gvnv¤§`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

1.00 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৭৯ Ó Ó Ó Ó
†gvt wUcy, cxs- `vby 

wgqv, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৮০ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gbœvb, cxs- g„Z 

Avjx †nv‡mb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৮১ Ó Ó Ó Ó

Av‡bvqviv, Rs- 

byiæ”Qwe, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৮২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gvwbK, cxs- g„Z 

kwd Avjg, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯৮৩ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj Avng`, cxs-

nvRx Gnmvb Avjx, mvs-

Avuavi‡Nvbv|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৮৪ Ó Ó Ó Ó

wgqv †nv‡mb, cxs- wgqv 

Avnvg`y, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৮৫ Ó Ó Ó Ó

Gidvb Djøvn, cxs- 

gwdRyi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৮৬ Ó Ó Ó Ó

†gv: iwdK, cxs- 

gwdRyi ingvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৮৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

Gnmvb Avjx, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৮৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: nvmvb, cxs- †gvt 

wi`yqvb, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৮৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: GKivg DwÏb, cxs- 

iwk` Avng`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৯০ Ó Ó Ó Ó

‡gv³vi Avng`, cxs- 

Avãyj gwR`, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৯১ Ó Ó Ó Ó

gbmyi Avjg, cxs- g„Z 

†Mvjvg bex, mvs- 

Avuavi‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৯২ Ó Ó Ó Ó
ev`kv wgqv, cxs- dwKi 

wgqv, mvs- Avuavi‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৯৩ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gv‡jK, cxs- 

†`ŠjZ wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৯৪ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxO- 

Gg`v` Avjx, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৯৯৫ Ó Ó Ó Ó

m`iæj Avwgb, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৯৬ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- g„Z 

gKeyj Avng`, mvs- 

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৯৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ‡mwjg Djøvn, cxs- 

byiæj Bmjvg, mvs- 

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৯৮ Ó Ó Ó Ó

Lwjjyi ingvb, cxs- 

byiæj Bmjvg, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

২৯৯৯ Ó Ó Ó Ó
igRvb Avjx, cxs- byiæj 

Bmjvg, mvs- †bvbvQwo|
0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০০০ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs-

Avãyj Rwjj, mvs-

†bvbvQwo|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০০১ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK Avng`, cxs- 

Gikv` wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০০২ Ó Ó Ó Ó
Avey Zv‡ni, cxs- †gvt 

kixd, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০০৩ Ó Ó Ó Ó
iv‡mj, cxs- Avey 

Zv‡je, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০০৪ Ó Ó Ó Ó

†`‡jvqvi, cxs- g„Z 

Avãyj Rwjj, mvs- 

†bvbvQwo|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০০৫ Ó Ó Ó Ó

‡bvqve DwÏb, cxs- 

ev`kv wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০০৬ Ó Ó Ó Ó
iv‡mK, cxs- AÁvZ, 

mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০০৭ Ó Ó Ó Ó
gbRyi, cxs- myjZvb, 

mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩০০৮ Ó Ó Ó Ó
evnv`yi wgqv, cxs- bRy 

wgqv, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০০৯ Ó Ó Ó Ó
Avãy ï°zi, cxs- dRj 

Avng`, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০১০ Ó Ó Ó Ó
kwd Avjg, cxs- ivRv 

wgqv, mvs- †bvbvQwo|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০১১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj †nv‡Qb, cxs- g„Z 

†gvt kixd, mvs- 

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০১২ Ó Ó Ó Ó
Bmjvg, cxs- nvRx 

Kwei, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০১৩ Ó Ó Ó Ó
Avãyj Mdzi, cxs- †gvt

Avjx, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০১৪ Ó Ó Ó Ó
Avãyj Kwig, cxs- ‡gvt 

Avjx, mvs- †bvbvQwo|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০১৫ Ó Ó Ó Ó
AveQvi, cxs- Kvgvj 

DwÏb, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০১৬ Ó Ó Ó Ó

‡gvt Rvdi Avjg, cxs- 

†gvt kixd, mvs- 

†bvbvQwo|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০১৭ Ó Ó Ó Ó
†gvt †j`y, cxs- Avãy 

ingvb, mvs- †bvbvQwo|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০১৮ Ó Ó Ó Ó
byi †nv‡Qb, cxs- nvweeyi 

ingvb, mvs- †bvbvQwo|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০১৯ Ó Ó Ó Ó
ev`kv, cxs- ˆQq` 

Avng`, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০২০ Ó Ó Ó Ó
Avãy iwng, cxs- †gvt 

Avjx, mvs- †bvbvQwo|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০২১ Ó Ó Ó Ó
‡mKzbZvR, cxs- Gg`vZ 

wgqv, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখলের 
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩০২২ Ó Ó Ó Ó
byi Kwei, cxs- †Mvjvg 

Kv‡`i, mvs- †bvbvQwo|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০২৩ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- 

AvwRRyi ingvb, mvs- 

†bvbvQwo|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০২৪ Ó Ó Ó Ó
Wzbv wgqv, cxs- Kvjv 

Pvb, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০২৫ Ó Ó Ó Ó
Avãy ï°zi, cxs- Avãy 

Mdzi, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০২৬ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq`, cxs-

AvwRRyi ingvb, mvs-

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০২৭ Ó Ó Ó Ó
evwm, cxs- †eÆv wgqv, 

mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০২৮ Ó Ó Ó Ó

‡Rei gyjøyK, cxs- 

AvkÖve wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০২৯ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- 

Gg`v` wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৩০ Ó Ó Ó Ó

Gev`yj nK gvwS, cxs- 

mvjvgZ Djøvn, mvs- 

†bvbvQwo|

0.60 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৩১ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

nvRx BQvnK, mvs- 

‡bvbvQwo|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৩২ Ó Ó Ó Ó

‡gvt `i‡ek Avjx, cxs- 

AvkÖve Avjx, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৩৩ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- 

†mv‡jqgvb Kv‡`i, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৩৪ Ó Ó Ó Ó
BQvnvK, cxs- Gg`v` 

Avjx, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩০৩৫ Ó Ó Ó Ó
Avwid Djøvn, cxs- gwbi

DwÏb, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৩৬ Ó Ó Ó Ó
dzj wgqv, cxs- Bgvg 

kixd, mvs- †bvbvQwo|
0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৩৭ Ó Ó Ó Ó
Mdzi, cxs- †gvt Avjx, 

mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৩৮ Ó Ó Ó Ó
Avãy Kwig, cxs- †gvt 

Avjx, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৩৯ Ó Ó Ó Ó

Rvnv½xi Avjg, cxs- 

wmivR wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৪০ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

iwk` wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৪১ Ó Ó Ó Ó

Kwei Avng`, cxs- 

wmwÏK Avng`, mvs- 

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৪২ Ó Ó Ó Ó

dwi` Avng`, cxs- 

†mKv›`i, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৪৩ Ó Ó Ó Ó
Avjx wgqv, cxs- gwR` 

wgqv, mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৪৪ Ó Ó Ó Ó
Avwgb, cxs- Avjx wgqv, 

mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৪৫ Ó Ó Ó Ó

‡gvt ˆQq`, cxs- g„Z

iwk` Avng`, mvs-

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৪৬ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

Avby wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৪৭ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৪৮ Ó Ó Ó Ó
‡gvt ï°zi, cxs- wQwÏK 

Avng`, mvs- †bvbvQwo|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩০৪৯ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs- g„Z 

†nvQb Avjx, mvs- 

†bvbvQwo|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৫০ Ó Ó Ó Ó
Av°vQ Avjx, cxs- g„Z 

gby wgqv, mvs- †bvbvQwo|
0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৫১ Ó Ó Ó Ó
LiZ Avjx, cxs- g„Z gby 

wgqv, mvs- †bvbvQwo|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৫২ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj Avng`, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৫৩ Ó Ó Ó Ó
AvnQvb Avjx, cxs- Avey 

ˆQq`, mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৫৪ Ó Ó Ó Ó
BmgvCj, cxs- Avey 

ˆQq`, mvs- †bvbvQwo|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৫৫ Ó Ó Ó Ó

†gv³vi Avng``, cxs- 

g„Z Avey kvgv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৫৬ Ó Ó Ó Ó
‡LvKb, cxs- g`b Avjx, 

mvs- †bvbvQwo|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৫৭ Ó Ó Ó Ó

wgRvb, cxs- jvj 

†gvnv¤§`, mvs- 

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৫৮ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- jvj

†gvnv¤§`, mvs-

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৫৯ Ó Ó Ó Ó

kixd Avng`, cxs- g„Z 

Djv wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৬০ Ó Ó Ó Ó
Bw`ªQ, cxs- gxi †nv‡mb, 

mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৬১ Ó Ó Ó Ó
Avbmvi, cxs- BmgvCj, 

mvs- †bvbvQwo|
0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 
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িন্তব্য

৩০৬২ Ó Ó Ó Ó
wKewiqv, cxs- ZRy wgqv, 

mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৬৩ Ó Ó Ó Ó

Avãyj AvwRR, cxs- g„Z 

Avãyj Kv‡`i, mvs- 

†bvbvQwo|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৬৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv³vi Avng`, cxs- 

GRvnvi wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৬৫ Ó Ó Ó Ó
‡j`y, cxs- Avey Zv‡ni, 

mvs- †bvbvQwo|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৬৬ Ó Ó Ó Ó
mywbj, cxs- Avey Zv‡ni, 

mvs- †bvbvQwo|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৬৭ Ó Ó Ó Ó

ev`kv, cxs- g„Z nvRx 

Kwei wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৬৮ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq`, cxs- g„Z 

nvRx Kwei wgqv, mvs- 

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৬৯ Ó Ó Ó Ó
BmgvCj, cxs- Gg`v` 

wgqv, mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৭০ Ó Ó Ó Ó
wgRvb, cxs- GLjvQ 

wgqv, mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৭১ Ó Ó Ó Ó
kvn Avjg, cxs- Kvjv

wgqv, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৭২ Ó Ó Ó Ó
‡gvRv‡¤§j nK, cxs- 

AÁvZ, mvs- †bvbvQwo|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৭৩ Ó Ó Ó Ó
bvwQi DwÏb, cxs- Bgvb 

Avjx, mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৭৪ Ó Ó Ó Ó
Avey Zv‡je, cxs- Bgvb 

Avjx, mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৭৫ Ó Ó Ó Ó

‡nv‡mb Avjx, cxs- g„Z 

‡gvRv‡ni, mvs- 

†bvbvQwo|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩০৭৬ Ó Ó Ó Ó
Avey Avng`, cxs- Avey 

kvgv, mvs- †bvbvQwo|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৭৭ Ó Ó Ó Ó
AveQvi, cxs- dRj 

Avng`, mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৭৮ Ó Ó Ó Ó
ZRy wgqv, cxs- ¸iv, mvs- 

 †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৭৯ Ó Ó Ó Ó

gbQzi Avjx, cxs- g„Z 

†Mvjvg bex, mvs- 

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৮০ Ó Ó Ó Ó
‰Qq` Avjx, cxs- Kig 

Avjx, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৮১ Ó Ó Ó Ó

‡gvt Kwig, cxs- 

GRvnvi Avjx, mvs- 

†bvbvQwo|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৮২ Ó Ó Ó Ó
gwb Avjg, cxs- Avey 

Rv‡ni, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৮৩ Ó Ó Ó Ó
byiæj Avjvg, cxs- 

evnv`yi, mvs- †bvbvQwo|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৮৪ Ó Ó Ó Ó
ewki Avng`, cxs-

AÁvZ, mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৮৫ Ó Ó Ó Ó
Bgvb Avjx, cxs- Kig 

Avjx, mvs- †bvbvQwo|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৮৬ Ó Ó Ó Ó
‡jWz, cxs- diæ wgqv, 

mvs- †bvbvQwo|
0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৮৭ Ó Ó Ó Ó
Avãy ï°zi, cxs- Qv‡ei 

Avng`, mvs- †bvbvQwo|
0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৮৮ Ó Ó Ó Ó
ggZvR, cxs- dRi 

DwÏb, mvs- †bvbvQwo|
0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩০৮৯ Ó Ó Ó Ó
Avey Zv‡ni, cxs- ew`Di 

ingvb, mvs- †bvbvQwo|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৯০ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- Aveyj 

Lv‡qi, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৯১ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- g„Z

Aveyj Kv‡m, mvs-

dwKiv‡Nvbv|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৯২ Ó Ó Ó Ó
iwKZzjøvn, cxs- wmivR 

wgqv, mvs- dwKiv‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †ejvj †nv‡Qb, cxs- 

 ZRy wgqv, mvs- dwKiv 

†Nvbv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৯৪ Ó Ó Ó Ó
byiæb bvnvi, cxs- ZRy 

wgqv, mvs- dwKiv †Nvbv|
0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৯৫ Ó Ó Ó Ó

BQvnvK, cxs- mv‡j 

Avng`, mvs- dwKiv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৯৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK, cxs- mv‡j 

Avng`, mvs- dwKiv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৯৭ Ó Ó Ó Ó

‡gveviK, cxs- mv‡j 

Avng`, mvs- dwKiv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৯৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvQb, cxs- g„Z 

†gvRv‡¤§j, mvs- dwKiv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩০৯৯ Ó Ó Ó Ó

gybZvR †eMg, cxs- g„Z 

dRj Kwig, mvs- 

dwKiv †Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১০০ Ó Ó Ó Ó

ivwRqv †eMg, cxs- 

Rwmg DwÏb, mvs- 

dwKiv †Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১০১ Ó Ó Ó Ó

e³vi Avng`, cxs- g„Z 

dwRDi ingvb, mvs- 

dwKiv †Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১০২ Ó Ó Ó Ó

Kwei Avng`, cxs- 

Aveyj Kv‡mg, mvs- 

dwKiv †Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১০৩ Ó Ó Ó Ó

ew` Avjg, cxs- g„Z 

iwk` Avng`, mvs- 

dwKiv †Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১০৪ Ó Ó Ó Ó

bvwQi DwÏb, cxs- g„Z

dRy wgqv, mvs-

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১০৫ Ó Ó Ó Ó

‡j`y, cxs- †gv³vi 

Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১০৬ Ó Ó Ó Ó

ewki ‡g¤^vi, mvs- g„Z 

myjZvb Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১০৭ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১০৮ Ó Ó Ó Ó

byiæj nK, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১০৯ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১১০ Ó Ó Ó Ó

nvwg`v †eMg, Rs- Avjx 

wmK`vi, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১১১ Ó Ó Ó Ó
Avãyj nK, cxs- igRvb 

Avjx, mvs- dwKiv‡Nvbv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১১২ Ó Ó Ó Ó

Avey Avng`, cxs- g„Z 

nvRx Kvjv wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১১৩ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- g„Z 

gxi ‡nv‡Qb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১১৪ Ó Ó Ó Ó
AvKZvi, cxs- Avãy 

iwng, mvs- dwKiv‡Nvbv|
0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১১৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Ryby, cxs- g„Z †gv: 

BmgvCj, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১১৬ Ó Ó Ó Ó

Gbvgyj nK, cxs- g„Z 

†gv: BmgvCj, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১১৭ Ó Ó Ó Ó

KvRj, cxs- g„Z ‡gv: 

BmgvCj, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১১৮ Ó Ó Ó Ó

AvRMi, cxs- g„Z †gv: 

BmgvCj, ‡gv: BmgvCj, 

mvs- dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১১৯ Ó Ó Ó Ó

kixd †g¤^vi, cxs- g„Z 

†gv: BmgvCj, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১২০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Gbvgyj nK, cxs- 

g„Z dwRi Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১২১ Ó Ó Ó Ó
AvRgj, cxs- g„Z bwRi 

gyjøyK, mvs- dwKiv‡Nvbv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১২২ Ó Ó Ó Ó

‡`‡jvqvi †nv‡mb, cxs- 

g„Z Rv‡ei †nv‡mb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১২৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡mb, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১২৪ Ó Ó Ó Ó

Aveyj eki, cxs- g„Z

Avjx Avng`, mvs-

dwKiv‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১২৫ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡je, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.17 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১২৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১২৭ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq`, cxs- Avãyj 

nvwKg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১২৮ Ó Ó Ó Ó

Av‡kK Avjx, cxs- 

Rvjvj wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১২৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kv‡`i, cxs- g„Z 

gby wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৩০ Ó Ó Ó Ó

‡bQvi Avng`, cxs- 

†gvt †nv‡mb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৩১ Ó Ó Ó Ó

‡gvt KvBQvi, cxs- 

†gvnv¤§` †nv‡mb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৩২ Ó Ó Ó Ó

DwKj Avng`, cxs- g„Z

Pvb wgqv, mvs-

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৩৩ Ó Ó Ó Ó

mvC` Djøvn, cxs- †gvt 

†nv‡mb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৩৪ Ó Ó Ó Ó

nvwjgv †eMg, Rs- g„Z 

Avãyj gZje, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৩৫ Ó Ó Ó Ó

†gvt Kwig, cxs- 

nvweeyjøvn, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৩৬ Ó Ó Ó Ó

nvQb Avjx, cxs- g„Z 

ew`Di ingvb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১৩৭ Ó Ó Ó Ó
Av°vQ, cxs- g„Z Kvjv 

wgqv, mvs- dwKiv‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৩৮ Ó Ó Ó Ó

†gv³vi Avng`, cxs- 

nvQb Avjx, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৩৯ Ó Ó Ó Ó

nvweeyjøvn, cxs- g„Z 

nvweeyi ingvb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৪০ Ó Ó Ó Ó

Rwmg DwÏb, cxs- g„Z 

Aveyj †nvQb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৪১ Ó Ó Ó Ó

ewki Avng`, cxs- g„Z 

kwdKzi ingvb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৪২ Ó Ó Ó Ó

Avng` Djøvn, cxs- 

†Mvjvg wKewiqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৪৩ Ó Ó Ó Ó

Avnmvb Djøvn, cxs- g„Z 

†gv³vi, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৪৪ Ó Ó Ó Ó

iIkb Avjx, cxs- g„Z 

Bbœv Avwgb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৪৫ Ó Ó Ó Ó
kvgmy, cxs- g„Z †nvQb

Avjx, mvs- dwKiv‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৪৬ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq`, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৪৭ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- Aveyj 

Lv‡qi, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৪৮ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- byi 

†gvnv¤§`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১৪৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx Avng`, cxs- 

nvRx MwY wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৫০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AvivdvZ, cxs- 

bvRygywÏb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৫১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ingvb Avjx, cxs- 

g„Z `i‡ek Avjx, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৫২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãy QËvi, cxs- 

g„Z Zv‡je Avjx, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৫৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ‡mv‡ne, cxs- g„Z 

Rv‡Ki Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৫৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: mvBgyb, cxs- byiæj 

Bmjvg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৫৫ Ó Ó Ó Ó

Avjx AvKei, cxs- nvRx 

MwY wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৫৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Zv‡iK, cxs- g„Z 

Avãy mvjvg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৫৭ Ó Ó Ó Ó

bvRygywÏb, cxs- g„Z 

e`iæ¾vgvb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৫৮ Ó Ó Ó Ó

‡gvt †LvKb, cxs-

kvgmyj Avjg, mvs-

dwKiv‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৫৯ Ó Ó Ó Ó

‡gvt Avey ˆQq`, cxs- 

g„Z †gvRv‡ni wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৬০ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে
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জবরদখলের 
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১৬১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iæ‡ej, cxs- g„Z 

RvKvwiqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৬২ Ó Ó Ó Ó

Lyiwk`v †eMg, Rs- g„Z 

byi Avjg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৬৩ Ó Ó Ó Ó

Pvb wgqv, cxs- g„Z 

Avwgi †nvQvBb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৬৪ Ó Ó Ó Ó

byi Avjg, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৬৫ Ó Ó Ó Ó

Avby wgqv, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৬৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: evBZzjøvn, cxs- 

†gv: †gv³vi Avng`, 

mvs- dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৬৭ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- g„Z 

gbmyi Avjx, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৬৮ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Lv‡qi, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৬৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gwR`, cxs- 

Aveyj Lv‡qi, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৭০ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- Avwgi 

nvgRv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৭১ Ó Ó Ó Ó

‡gvt †LvKb, cxs-

kvgmyj Avjg, mvs-

dwKiv‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৭২ Ó Ó Ó Ó

‡gvt Avey ˆQq`, cxs- 

g„Z †gvRv‡ni wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১৭৩ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৭৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iæ‡ej, cxs- g„Z 

RvKvwiqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৭৫ Ó Ó Ó Ó

Lyiwk`v †eMg, Rs- g„Z 

byi Avjg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৭৬ Ó Ó Ó Ó

Pvb wgqv, cxs- g„Z 

Avwgi †nvQvBb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৭৭ Ó Ó Ó Ó

byi Avjg, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৭৮ Ó Ó Ó Ó

Avby wgqv, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৭৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: evBZzjøvn, cxs- 

†gv: †gv³vi Avng`, 

mvs- dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৮০ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- g„Z 

gbmyi Avjx, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৮১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Lv‡qi, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৮২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gwR`, cxs- 

Aveyj Lv‡qi, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৮৩ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- Avwgi 

nvgRv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৮৪ Ó Ó Ó Ó

jwKZzjøvn, cxs- g„Z

bwRi Avng`, mvs-

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১৮৫ Ó Ó Ó Ó

mvjvgZzjøvn, cxs- byi 

‡gvnv¤§`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৮৬ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- 

mweŸi Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৮৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ˆQq`, cxs- g„Z 

†gvt ‡nvQb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৮৮ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`bx, cxs- 

Rwgi DwÏb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৮৯ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs-  gZ… 

iwk` Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৯০ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`b, cxs- 

g„Z kvnv Avjg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৯১ Ó Ó Ó Ó

‡gvt Avgvbyjøvn, cxs- 

g„Z kvnv Avjg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৯২ Ó Ó Ó Ó

‡gvt †mwjg, cxs- g„Z 

kvnv Avjg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j, cxs- g„Z 

Kvjy wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৯৪ Ó Ó Ó Ó

byiæbœvnvb, Rs- g„Z 

Aveyj ekiZ, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৯৫ Ó Ó Ó Ó

gb&Ryi Avjg, cxs- g„Z 

†gvRv‡¤§j nK, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৯৬ Ó Ó Ó Ó

BmgvCj, cxs- QweŸi

Avng`, mvs-

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩১৯৭ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj †nv‡mb, cxs- g„Z 

nvweeyjøvn, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৯৮ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

gyËzj †nv‡mb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩১৯৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj nvwKg, cxs- g„Z 

ˆQq` byi, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২০০ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gv‡jK, cxs- g„Z 

ˆQq` byi, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২০১ Ó Ó Ó Ó

Avãyi ingvb, cxs- g„Z 

ˆQq` byi, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২০২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Lv‡jK, cxs- g„Z 

ˆQq` byi, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২০৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡mb, cxs- g„Z 

ewki Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২০৪ Ó Ó Ó Ó

nvwKg Avjx, cxs- g„Z 

ewki Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২০৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvQvBb, cxs- g„Z 

dwKi Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২০৬ Ó Ó Ó Ó
byiæbœex, cxs- g„Z KbR 

wgqv, mvs- dwKiv‡Nvbv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২০৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BDmyd, cxs- g„Z 

nvRx ˆQq` wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২০৮ Ó Ó Ó Ó
Avey Qv‡jK, cxs- Pvb 

gyjøyK, mvs- dwKiv‡Nvbv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩২০৯ Ó Ó Ó Ó

DwKj Avng`, cxs- g„Z

Avãyj gZje, mvs-

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২১০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: KvwQg Avjx, cxs- 

g„Z iwk` Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২১১ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj Bmjvg, cxs- 

g„Z wQwÏK Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২১২ Ó Ó Ó Ó

Rv‡Ki Djøvn, cxs- g„Z 

wQwÏK Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২১৩ Ó Ó Ó Ó

QvjvgZ Djøvn, cxs- g„Z 

dRj Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২১৪ Ó Ó Ó Ó

wmivRyj nK, cxs- g„Z 

dRj Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২১৫ Ó Ó Ó Ó

nv‡mg Djøvn, cxs- g„Z 

dRj Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২১৬ Ó Ó Ó Ó

Avgvb Djøvn, cxs- g„Z 

dRj Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২১৭ Ó Ó Ó Ó

Iqv` Djøvn, cxs- g„Z 

dRj Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২১৮ Ó Ó Ó Ó

ewki Avng`, cxs- g„Z 

bRy wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২১৯ Ó Ó Ó Ó

nvwjgv †eMg, Rs- 

Aveyj ‡nv‡mb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২২০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx, cxs- g„Z 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩২২১ Ó Ó Ó Ó

ev`kv wgqv, cxs- g„Z 

bvRy wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২২২ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i, cxs- g„Z

gybmx wgqv, mvs-

dwKiv‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২২৩ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- g„Z 

wmivR wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২২৪ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- ‡gv: 

BmgvCj, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২২৫ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

Avãybœex, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২২৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BQnvK, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২২৭ Ó Ó Ó Ó

Av‡bvqvi †nv‡mb, cxs- 

g„Z ewki, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২২৮ Ó Ó Ó Ó

MvRx Avãy QËvi, cxs- 

g„Z Avãyj nK, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২২৯ Ó Ó Ó Ó

‡`‡jvqvi †nvQvBb, cxs- 

g„Z BmgvCj, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৩০ Ó Ó Ó Ó

ˆQq` Avng`, cxs- g„Z 

Pvb wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৩১ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

iIkb Avjx, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৩২ Ó Ó Ó Ó

AvwRRyj nK, cxs- g„Z 

ewki Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩২৩৩ Ó Ó Ó Ó

eRj Avng`, cxs- g„Z 

Aveyj ‡nv‡mb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৩৪ Ó Ó Ó Ó

kvgmyj Avjg, cxs- g„Z 

bRy wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৩৫ Ó Ó Ó Ó

‡diæ †eMg, Rs- Aveyj

†nv‡mb, mvs-

dwKiv‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৩৬ Ó Ó Ó Ó

gwneyjøvn, cxs- g„Z 

kwdDi ingvb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৩৭ Ó Ó Ó Ó

Avãy QËvi, cxs- g„Z 

†gvnv¤§` Avjx, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৩৮ Ó Ó Ó Ó

dwi` Avjg, cxs- g„Z 

byiæj nK, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৩৯ Ó Ó Ó Ó

gwdR Avjg, cxs- g„Z 

byiæj nK, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৪০ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

AvdjvZzb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৪১ Ó Ó Ó Ó

ivngZ Djøvn, cxs- 

†Mvjvg wKewiqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৪২ Ó Ó Ó Ó

ˆQq` Djøvn, cxs- 

†Mvjvg wKewiqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৪৩ Ó Ó Ó Ó

†mvbv wgqv, cxs- Aveyj 

nv‡mg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৪৪ Ó Ó Ó Ó

Aveyj nv‡mg, cxs- g„Z 

Beªvwng, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩২৪৫ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs- g„Z 

AwQDi ingvb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৪৬ Ó Ó Ó Ó

AvRMi, cxs- wQwÏK 

Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৪৭ Ó Ó Ó Ó

w`j`vi †eMg, Rs- 

wQwÏK Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৪৮ Ó Ó Ó Ó

nvRx QvjvgZ Djøvn, cxs- 

g„Z kwdDi ingvb,

mvs- dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৪৯ Ó Ó Ó Ó

kwdDi ingvb, cxs- 

g„Z gbmyi Avjx, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৫০ Ó Ó Ó Ó

Av‡bvqvi †nv‡mb, cxs- 

wmivR wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৫১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡mb, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৫২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avbmvi, cxs- g„Z 

Avãyj jwZd, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৫৩ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Rwjj, cxs- 

Rvgvj DwÏb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৫৪ Ó Ó Ó Ó

gneŸZ Avjx, cxs- 

byiæj Kwei, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৫৫ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৫৬ Ó Ó Ó Ó
ggZvR, Rs- g„Z Aveyj

eki, mvs- dwKiv‡Nvbv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩২৫৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj nv‡mg, cxs- g„Z 

byiæj Bmjvg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৫৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: jwKqZ, cxs- g„Z 

Aveyj eki, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৫৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj nK, cxs- g„Z 

Avãyj MwY, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.50 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৬০ Ó Ó Ó Ó

Bgvg kixd, cxs- g„Z 

gkid Avjx, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৬১ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- Rvjvj 

Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৬২ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡mb, cxs- g„Z 

djvZzb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৬৩ Ó Ó Ó Ó

nvQb Avjx, cxs- g„Z 

Avey wQwÏK, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৬৪ Ó Ó Ó Ó

Aveyj ‡nv‡mb, cxs- g„Z 

Avey wQwÏK, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৬৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wgqv, cxs- g„Z 

QvjvgZ, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.14 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৬৬ Ó Ó Ó Ó

ew`Dj Avjg, cxs- 

QweŸi Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৬৭ Ó Ó Ó Ó

wgqv †nv‡mb, cxs- 

QweŸi Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৬৮ Ó Ó Ó Ó

Aveyj ‡nv‡mb, cxs- 

QweŸi Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
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িন্তব্য

৩২৬৯ Ó Ó Ó Ó
‡gv: gvgyb, cxs- VvKz, 

mvs- dwKiv‡Nvbv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৭০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iwk`, cxs- Aveyj 

nv‡kg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৭১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avey †Zvnv †gv Í̄vK, 

cxs- g„Z gvt kvgmyj 

Avjg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৭২ Ó Ó Ó Ó

nv‡dR Avey †nbv 

†gv Í̄vK,cxs- g„Z gvt 

kvgmyj Avjg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৭৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iweDj †nv‡mb, 

cxs- g„Z gvt kvgmyj 

Avjg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৭৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy QvËvi, cxs- g„Z 

Kvj~ wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৭৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Zv‡iK, cxs- g„Z 

Avãy mvjvg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৭৬ Ó Ó Ó Ó
gwdRyi ingvb, mvs-

dwKiv‡Nvbv|
1.00 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৭৭ Ó Ó Ó Ó

Avkivd Avjx, cxs- g„Z 

`y`y wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৭৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: mvBdzj Bmjvg,

cxs- ‡gv: kvgmyj

Bmjvg, mvs-

dwKiv‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৭৯ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩২৮০ Ó Ó Ó Ó

Imgvb miIqvi Kvgvj, 

cxs- g„Z Kvgvj DwÏb, 

mvs- dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৮১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx, cxs- g„Z 

Igi wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

5.00 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৮২ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- byiæj 

Bmjvg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৮৩ Ó Ó Ó Ó

Avãy Qvjvg, cxs- g„Z 

wgqv †nv‡mb, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৮৪ Ó Ó Ó Ó

kvnvRvb, cxs- g„Z 

†nvQb Avjx, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৮৫ Ó Ó Ó Ó

kvnve DwÏb, cxs- g„Z 

†nvQb Avjx, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৮৬ Ó Ó Ó Ó

miIqvi, cxs- g„Z 

†nvQb Avjx, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৮৭ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- g„Z 

`y`y wgqv, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৮৮ Ó Ó Ó Ó

bvwQgv †eMg, Rs- Avãy 

Qvjvg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৮৯ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj, cxs- gvnveye 

Avjg, mvs- 

dwKiv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৯০ Ó Ó Ó Ó
‡gv: byi, cxs- byiæj nK, 

mvs- dwKiv‡Nvbv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৯১ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj †nvQvBb, cxs- 

†gvt bwQg, mvs- Awdm 

cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩২৯২ Ó Ó Ó Ó

‡`ŠjZ wgqv, cxs- g„Z 

Aveyj Kvjvg, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৯৩ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

Pvb wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৯৪ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Avng`, cxs- g„Z

ˆZqg †Mvjvj, mvs-

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৯৫ Ó Ó Ó Ó

kv‡Ki, cxs- ˆQq` 

Avng`, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৯৬ Ó Ó Ó Ó

Rvgvb, cxs- wQwÏK 

Avng`, mvs- Awdm 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৯৭ Ó Ó Ó Ó

kvnveywÏb, cxs- mv‡ei 

Avng`, mvs- Awdm 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৯৮ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Avng`, cxs- g„Z 

ˆZqg †Mvjvj, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩২৯৯ Ó Ó Ó Ó
AvmMi Avjx, cxs- Avãy 

ï°zi, mvs- Awdm cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩০০ Ó Ó Ó Ó

Rvnv½xi Avjg, cxs- 

Avãyj Rwjj, mvs- 

Awdm cvov|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩০১ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj †nv‡Qb, cxs- g„Z 

gybmyi Avjg, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩০২ Ó Ó Ó Ó

kvgmy Avjg, cxs- g„Z 

†gv: †nv‡Qb, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩০৩ Ó Ó Ó Ó

AveŸvm DwÏb, cxs- g„Z 

†mvjvqgvb, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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আর.এস 

দাগ
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৩০৪ Ó Ó Ó Ó

`wjjyi ingvb, cxs- 

Rwjj Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩০৫ Ó Ó Ó Ó

wgRvbyi ingvb, cxs- 

`wjjyi ingvb, mvs- 

Awdm cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩০৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

nvRx byiæ¾vgvb, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩০৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

nvRx byiæ¾vgvb, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩০৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gwR`, cxs- g„Z 

nvRx byiæ¾vgvb, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩০৯ Ó Ó Ó Ó

myRb Kzgvi kxj, cxs- 

mygšÍ Kzgvi kxj, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩১০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Pv` wgqv, mvs- g„Z 

†mvjvqgvb, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩১১ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs- g„Z 

nvweeyi ingvb, mvs- 

Awdm cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩১২ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

g„Z nvweeyi ingvb, mvs- 

Awdm cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩১৩ Ó Ó Ó Ó

Avjx AvRMi, cxs- g„Z 

nvweeyi ingvb, mvs- 

Awdm cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩১৪ Ó Ó Ó Ó

Avjx AveŸvm, cxs- g„Z 

nvweeyi ingvb, mvs- 

Awdm cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩১৫ Ó Ó Ó Ó

Avey eKi, cxs- g„Z 

Awj Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৩১৬ Ó Ó Ó Ó

Imgvb m‡ivqvi, cxs-

g„Z Avey Zv‡ni, mvs-

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩১৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: kvn Avjg, cxs- 

g„Z evQv wgqv, mvs- 

Awdm cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩১৮ Ó Ó Ó Ó

kvgmyj Avjg, cxs- g„Z 

evQv wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩১৯ Ó Ó Ó Ó
Igi dviæK, cxs- ‰Qq` 

wgqv, mvs- Awdm cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩২০ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj Bmjvg, cxs-

g„Z Lwjj gvZveŸi, mvs-

 Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩২১ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

Lwjj gvZveŸi, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩২২ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- g„Z 

Lwjj gvZveŸi, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩২৩ Ó Ó Ó Ó

mvjgv LvZzb, Rs- g„Z 

ev`kv, mvs- Awdm 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩২৪ Ó Ó Ó Ó

Aveyj †nv‡mb, cxs- g„Z 

nvQgZ Avjx, mvs- 

Awdm cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩২৫ Ó Ó Ó Ó

gbRyi Avjg, cxs- g„Z 

Avãyj gv‡jK, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩২৬ Ó Ó Ó Ó

kv‡Ki Djøvn, cxs- g„Z 

Avãyj gv‡jK, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩২৭ Ó Ó Ó Ó

Igi dviæK, cxs- Avey 

e°i wQwÏK, mvs- Awdm 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৩২৮ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩২৯ Ó Ó Ó Ó

‡jvKgvb nvwKg, cxs- 

g„Z Kwei Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৩০ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z 

Avãy ï°zi, mvs- Awdm 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৩১ Ó Ó Ó Ó

‡kL gwnDwÏb, cxs- 

AvKei Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৩২ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj Avng`, cxs-

‡gvdv¾j Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৩৩ Ó Ó Ó Ó

Avey Avng` wgR©v, cxs-

‡gvdv¾j,mvs- Awdm

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৩৪ Ó Ó Ó Ó

AvKei Avng`, cxs- 

‡gvdv¾j Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৩৫ Ó Ó Ó Ó

ˆQq` Avng`, cxs- 

†gvdv¾j Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৩৬ Ó Ó Ó Ó

‡gvdv¾j Avng`, cxs- 

g„Z byi Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৩৭ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

`wjj Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৩৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãyj KvBqyg, cxs- 

 g„Z Avjx Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৩৯ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj Avng`, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৩৪০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iwdK, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৪১ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- g„Z 

Avwgi †nvQb, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৪২ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j, cxs- g„Z 

gKeyj Avng`. mvs- 

Awdm cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৪৩ Ó Ó Ó Ó
byi †nvQb, cxs- g„Z Pvb 

gyjøyK, mvs- Awdm cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৪৪ Ó Ó Ó Ó

Aveyj eki, cxs- Aveyj 

†nvQb, mvs- Awdm 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৪৫ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Avng`, cxs- g„Z 

Bgvg kixd, mvs- Awdm 

cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৪৬ Ó Ó Ó Ó

Zvwib †mvjZvb, Rs-

kvgmyj Avjg, mvs-

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৪৭ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- g„Z 

Avwgi †nv‡mb, mvs- 

Awdm cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৪৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rvdi Avjg, cxs- 

g„Z Avwgb, mvs- Awdm 

cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৪৯ Ó Ó Ó Ó

Kwei Avng`, cxs- g„Z 

Avwgb, mvs- Awdm 

cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৫০ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

g„Z iwk` Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৫১ Ó Ó Ó Ó

bv‡Rg, cxs- g„Z iwk` 

Avng`, mvs- Awdm 

cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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গৃহীত ব্যবস্থা 
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িন্তব্য

৩৩৫২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wgRvb, cxs- g„Z 

dwi`yj Avjg, mvs- 

Awdm cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৫৩ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

bRy wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৫৪ Ó Ó Ó Ó

Rei gyjøyK, cxs- g„Z 

†nvQb Avjx, mvs- Awdm 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৫৫ Ó Ó Ó Ó

gvneye Avjg, cxs- g„Z 

Lwjj Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৫৬ Ó Ó Ó Ó
AvwZKzi ingvb, cxs- 

g„Z Lwjj Avng`, mvs- 
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৫৭ Ó Ó Ó Ó

AvwRRyi ingvb, cxs- 

g„Z Lwjj Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৫৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Qv‡j Avng`, cxs- 

g„Z Pvb wgqv, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৫৯ Ó Ó Ó Ó

jwKZzjøvn, cxs- Avãyj

Lv‡jK, mvs- Awdm

cvov| 

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৬০ Ó Ó Ó Ó

wRqveyj, cxs- g„Z Qv‡ei 

Avng`, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৬১ Ó Ó Ó Ó

AvqvZzjøvn, cxs- g„Z 

Avng` Kwei, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৬২ Ó Ó Ó Ó

byi nvwQg, cxs- byiæj 

Bmjvg, mvs- Awdm 

cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৬৩ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

Avwgi †nvQb, mvs- 

Awdm cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৬৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †mv‡nj, cxs- 

iwKZzjøvn, mvs- Awdm 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩৩৬৫ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, g„Z Avãyj 

gv‡jK, mvs- Awdm 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৬৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

kwdDj Avjg, mvs- 

Awdm cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৬৭ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- g„Z 

Rvdi, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৬৮ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj Bmjvg, cxs- 

g„Z †gv³vi Avng`, mvs- 

 Awdm cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৬৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: nvwg` †nv‡mb, cxs- 

g„Z byi †gvnv¤§`, mvs- 

Awdm cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৭০ Ó Ó Ó Ó
ingZzjøvn, cxs- g„Z Pvb 

wgqv, mvs- Awdm cvov|
0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৭১ Ó Ó Ó Ó

ing Avjx, cxs- g„Z 

Avey Zv‡je, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৭২ Ó Ó Ó Ó

wmivRyj Bmjvg, cxs-

g„Z gyËzj †nv‡mb, mvs-

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৭৩ Ó Ó Ó Ó

m`i Avwgb, cxs- g„Z 

gyËzj †nv‡mb, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৭৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy ingvb, cxs- g„Z 

nvmvb Avjx, mvs- Awdm 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৭৫ Ó Ó Ó Ó

`ym †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

nvmvb Avjx, mvs- Awdm 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৭৬ Ó Ó Ó Ó

nv‡dR byiæj Avwgb, 

cxs- g„Z nvmvb Avjx, 

mvs- Awdm cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 
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িন্তব্য

৩৩৭৭ Ó Ó Ó Ó

gvnvgy`v, Rs- g„Z kvn 

Avjg, mvs- Awdm 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৭৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avey Zv‡ni, cxs- 

g„Z Avwgi †nvQb, mvs- 

Awdm cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৭৯ Ó Ó Ó Ó

jvj †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

gKeyj Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৮০ Ó Ó Ó Ó

Avãy mvjvg, cxs- nvRx 

jvj wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৮১ Ó Ó Ó Ó

Avãy Kwig, cxs- nvRx 

Avãy QËvi, mvs- Awdm 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৮২ Ó Ó Ó Ó

AvRMi Avjx, cxs- g„Z 

Avey Qv‡`K, mvs- Awdm 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৮৩ Ó Ó Ó Ó

Gnmvb Avjx, cxs- g„Z 

Avey Qv‡`K, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৮৪ Ó Ó Ó Ó

nvmvb Avjx, cxs- g„Z 

Avey Qv‡`K, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৮৫ Ó Ó Ó Ó

byiæbœvnvi, Rs- g„Z

BmnvK, mvs- Awdm

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৮৬ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- nvRx 

Kvjv wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৮৭ Ó Ó Ó Ó

RvqZzb bvnvi, Rs- g„Z 

Rwmg, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৮৮ Ó Ó Ó Ó

gwm`yj nK, cxs- g„Z 

Ryjy wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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গৃহীত ব্যবস্থা 
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িন্তব্য

৩৩৮৯ Ó Ó Ó Ó
Avãyj gwR`, cxs- Avãy 

ï°zi, mvs- Awdm cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৯০ Ó Ó Ó Ó

Avãy mvËvi, cxs- g„Z 

Avãyj Kwig, mvs- 

Awdm cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৯১ Ó Ó Ó Ó

Avãy ReŸvi, cxs- g„Z 

Avãyj Kwig, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৯২ Ó Ó Ó Ó
BmgvCj, cxs- g„Z Kvjy 

wgqv, mvs- Awdm cvov|
0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvQvBb, cxs- Avãy 

QvËvi, mvs- Awdm 

cvov|

0.14 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৯৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- Qv‡jn 

Avng`, mvs- Awdm 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৯৫ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- 

kvgmyj Avjg, mvs- 

Awdm cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৯৬ Ó Ó Ó Ó
ingZzjøvn, cxs- g„Z 

Rgjy, mvs- Awdm cvov|
0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৯৭ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gwR`, cxs- 

Rwgi DwÏb, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৯৮ Ó Ó Ó Ó

AwRZ Kzgvi kxj, cxs- 

g„Z Ab½ †gvnb kxj, 

mvs- Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৩৯৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avwbmyi ingvb, 

cxs- g„Z Lwjj 

gvZveŸi, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪০০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: nvweeyi ingvb, cxs- 

 g„Z Lwjj gvZveŸi, 

mvs- Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪০১ Ó Ó Ó Ó

dwi` Avjg, cxs- g„Z

†gvt †nvQvBb, mvs-

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪০২ Ó Ó Ó Ó

Rwmg DwÏb, cxs- g„Z 

Kvgvj †nv‡mb, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪০৩ Ó Ó Ó Ó

Kvgvj †nv‡mb, cxs- g„Z 

bwRi Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪০৪ Ó Ó Ó Ó

gwbi Avng`, cxs- g„Z 

GRvnvi wgqv, mvs- 

Awdm cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪০৫ Ó Ó Ó Ó

dRj Avng`, cxs- g„Z 

Pvb wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪০৬ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Lv‡qi, cxs- 

iwdKzj Bmjvg, mvs- 

Awdm cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪০৭ Ó Ó Ó Ó

Qwjg DwÏb, cxs- g„Z 

†gvt wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪০৮ Ó Ó Ó Ó

‡gvt RvKvwiqv, cxs- 

nvRx iwk` Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪০৯ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪১০ Ó Ó Ó Ó

AveŸvm wgqv, cxs- g„Z 

nvRx Rwjj eKmy, mvs- 

Awdm cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪১১ Ó Ó Ó Ó

ˆQq` Avng`, cxs- nvRx 

Kig Avjx, mvs- Awdm 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪১২ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- ˆQq` 

Avng`, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪১৩ Ó Ó Ó Ó

jwKqZ Djøvn, cxs- g„Z

†gvRv‡ni wgqv, mvs-

Awdm cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪১৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy QvËvi, cxs- g„Z 

GRvnvi wgqv, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪১৫ Ó Ó Ó Ó

‡mvjvBgvb, cxs- g„Z 

Avãyj Rwjj, mvs- 

Awdm cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪১৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy ingvb, cxs- g„Z 

Avãyj Rwjj, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪১৭ Ó Ó Ó Ó

‡gvt BmnvK, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪১৮ Ó Ó Ó Ó

Aveyj eki, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni wgqv, mvs- 

Awdm cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪১৯ Ó Ó Ó Ó

Avjx AvmKi gvwS, cxs- 

g„Z Avãyj AvwRR, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪২০ Ó Ó Ó Ó

Aveyj k¨vgv, cxs- g„Z 

Avwgi †nv‡mb, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪২১ Ó Ó Ó Ó

mv¾v`yj Bmjvg, cxs- 

Avãy Qvjvg, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪২২ Ó Ó Ó Ó

LwZRv †eMg, Rs- g„Z 

Aveyj Kvjvg, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪২৩ Ó Ó Ó Ó

evqZzjøvn, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪২৪ Ó Ó Ó Ó

gbRyi Avjg, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪২৫ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪২৬ Ó Ó Ó Ó

gKmy` Avjg, cxs- g„Z

Rvjvj Avng`, mvs-

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪২৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

Avãyj nvwKg, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪২৮ Ó Ó Ó Ó

‡gvt AveŸvm, cxs- g„Z 

Avãy Qvjvg, mvs- Awdm 

cvov|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪২৯ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z 

Avãyj nvwKg, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৩০ Ó Ó Ó Ó

LvBiæj eki, cxs- g„Z 

Avãyj nvwKg, mvs- 

Awdm cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৩১ Ó Ó Ó Ó

Kwei Avng`, cxs- g„Z 

Avkivd Avjx, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৩২ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

g„Z Q`i Avwgb, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৩৩ Ó Ó Ó Ó

byiæ”Qdv, cxs- g„Z 

RwKi Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৩৪ Ó Ó Ó Ó

Lig Avjx, cxs- g„Z 

AvQgZ Avjx, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৩৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv³vi Avng`, cxs- 

g„Z Avjx Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.16 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪৩৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

Q`i Avwgb, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৩৭ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj Avng`, cxs- g„Z 

Q`i Avwgb, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৩৮ Ó Ó Ó Ó

Aveyj eki, cxs- g„Z 

Q`i Avwgb, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৩৯ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z

Q`i Avwgb, mvs- Awdm

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৪০ Ó Ó Ó Ó

‡gvt †evinvb DwÏb, cxs- 

 g„Z †gv Í̄vK Avng`, 

mvs- Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৪১ Ó Ó Ó Ó

bv‡Rg DwÏb, cxs- 

Kvgvj †nv‡mb, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৪২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †ejvj Avng`, cxs- 

 g„Z `wjj Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৪৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †gveviK †nv‡mb, 

cxs- g„Z `wjj Avng`, 

mvs- Awdm cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৪৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡Qb Avng`, 

cxs- g„Z `wjj Avng`, 

mvs- Awdm cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৪৫ Ó Ó Ó Ó

kvn Avjg, cxs- g„Z 

KvRx evPv wgqv, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৪৬ Ó Ó Ó Ó

‡gvZv‡niv †eMg, Rs- 

g„Z dwi`yj, mvs- Awdm 

cvov|

0.18 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪৪৭ Ó Ó Ó Ó

Kwig eKmy, cxs- nvRx 

Kvjv wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৪৮ Ó Ó Ó Ó
Avãy ï°zi, cxs- g„Z ¸by 

wgqv, mvs- Awdm cvov|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৪৯ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Avjg evnvix, cxs- 

 g„Z AvwRRyi ingvb, 

mvs- Awdm cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৫০ Ó Ó Ó Ó

bwRi Avng`, cxs- g„Z 

Lig Avjx, mvs- Awdm 

cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৫১ Ó Ó Ó Ó

kwdDj Avjg, cxs- g„Z 

AvwRRyi ingvb, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৫২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: gKeyj, cxs- g„Z

Kig Avjx, mvs- Awdm

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৫৩ Ó Ó Ó Ó

Avgvbyjøvn, cxs- g„Z 

Kig Avjx, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৫৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Bmjvg, cxs- g„Z 

Kvj~ wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৫৫ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

‡gvRvd&di Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৫৬ Ó Ó Ó Ó

Rvnvbviv †eMg, Rs- 

Avey Zv‡ni, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৫৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kv, cxs- g„Z 

VvÛv wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৫৮ Ó Ó Ó Ó
ivwd, cxs- w`j`vi, mvs- 

Awdm cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪৫৯ Ó Ó Ó Ó

byiæbœvnvi, Rs- Avãyj 

Rwjj, mvs- Awdm 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৬০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Av‡bvqvi, cxs- 

iwdK DwÏb, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৬১ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK Avng`, cxs- 

nvRx Rwjj eKmy, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৬২ Ó Ó Ó Ó

IqvR DwÏb, cxs- g„Z 

QweŸi Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৬৩ Ó Ó Ó Ó

kvnve DwÏb, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৬৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †ejvj, cxs- g„Z 

dRj Kwig, mvs- Awdm 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৬৫ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs- g„Z

dRj Kwig, mvs- Awdm

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৬৬ Ó Ó Ó Ó

kni gyjøyK, cxs- g„Z 

†nvQb, mvs- Awdm 

cvov|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৬৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvQb, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৬৮ Ó Ó Ó Ó

dwi`yj Avjg, cxs- g„Z 

dRj Kwig, mvs- Awdm 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৬৯ Ó Ó Ó Ó

‡j`y wgqv, mvs- †gvnv¤§` 

†nvQvBb, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৭০ Ó Ó Ó Ó

byiæj nK, cxs- g„Z 

BmgvCj, mvs- Awdm 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে
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ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪৭১ Ó Ó Ó Ó

Gnmvb Avjx, cxs- 

Rvjvj Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৭২ Ó Ó Ó Ó

ewki Avjg, cxs- Qv‡j 

Avng`, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৭৩ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Avjg, cxs- g„Z 

byiæ¾vnvb, mvs- Awdm 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৭৪ Ó Ó Ó Ó

byi KvwQg, cxs- byiæj 

Bmjvg, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৭৫ Ó Ó Ó Ó

‡j`y wgqv, cxs- g„Z 

igRvb Avjx, mvs- 

Awdm cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৭৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK, cxs- g„Z 

†mvjvBgvb, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৭৭ Ó Ó Ó Ó
byiæ¾vnvb, Rs- Rvjvj, 

mvs- Awdm cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৭৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kv, cxs- Qv‡jn

Avng`, mvs- Awdm

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৭৯ Ó Ó Ó Ó

gxi Kv‡mg, cxs- Qv‡jn 

Avng`, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৮০ Ó Ó Ó Ó

‡mKzqviv †eMg, Rs- 

Avey Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৮১ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡mb, cxs- 

Aveyj nv‡mg, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৮২ Ó Ó Ó Ó

‡Mvjvg myjZvb, cxs- 

g„Z gby wgqv, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা
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গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪৮৩ Ó Ó Ó Ó

‡gvt wi`yqvb, cxs- 

ev`kv wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৮৪ Ó Ó Ó Ó

eRj Avng`, cxs- g„Z 

‡gvRv‡ni wgqv, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৮৫ Ó Ó Ó Ó

nvRx iIkb Avjx, cxs- 

g„Z Avãyj nK, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৮৬ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- nvRx 

iIkb Avjx, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৮৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: RvwKi Avjg, cxs- 

g„Z †gv: †nvmvBb, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৮৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvmvBb, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৮৯ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

†gv: †nvmvBb, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৯০ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs- g„Z 

†gv: †nvmvBb, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৯১ Ó Ó Ó Ó

‡gv³vi Avng`, cxs- 

g„Z Bmjvg wgqv, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৯২ Ó Ó Ó Ó

ewki Avng`, cxs- g„Z 

Bmjvg wgqv, mvs- 

Awdm cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx, cxs- g„Z 

BDmyd wgqv, mvs- Awdm 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৯৪ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj Bmjvg, cxs- 

Aveyj eki, mvs- Awdm 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৪৯৫ Ó Ó Ó Ó

Aveyj eki, cxs- g„Z 

Avãyj nvwKg, mvs- 

Awdm cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৯৬ Ó Ó Ó Ó

Kgi DwÏb, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

Awdm cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৯৭ Ó Ó Ó Ó

Av‡bvqvi cvkv wkgyj, 

cxs- Djv wgqv, mvs- 

Awdm cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৯৮ Ó Ó Ó Ó

knx`yj Bmjvg †QvUb, 

cxs- Djv wgqv, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৪৯৯ Ó Ó Ó Ó

Av‡kKzj Bmjvg myRb, 

cxs- byiæj Avjg, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫০০ Ó Ó Ó Ó

gv‡kKzj Bmjvg mygb, 

cxs- byiæj Avjg, mvs- 

Awdm cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫০১ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj †nv‡mb, cxs- 

†gv: djvZzb, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫০২ Ó Ó Ó Ó

‡`‡jvqvi, cxs- ‡gv: 

djvZzb, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫০৩ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡Qb, cxs- 

†gv: djvZzb, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫০৪ Ó Ó Ó Ó

Mdzi ev`kv, cxs- g„Z

iwk` Avng`, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫০৫ Ó Ó Ó Ó

iwdK DwÏb, cxs- Mdzi 

ev`kv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫০৬ Ó Ó Ó Ó

Zvwjg, cxs- g„Z Avãyj 

jwZd, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫০৭ Ó Ó Ó Ó

‡nv‡Qb Avjx, cxs- 

†gvRv‡ni wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫০৮ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- g„Z 

byi Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫০৯ Ó Ó Ó Ó

Bw`ªm, cxs- g„Z LyBj¨v 

wgqv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫১০ Ó Ó Ó Ó

Bwjqvm, cxs- g„Z 

LyBj¨v wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫১১ Ó Ó Ó Ó

dziKvb, cxs- g„Z LyBj¨v 

wgqv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫১২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvCj, cxs- g„Z 

LyBj¨v wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫১৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wi`yqvb, cxs- g„Z 

LyBj¨v wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫১৪ Ó Ó Ó Ó

gvóvi Rwni, cxs- g„Z 

bvwmi DwÏb, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫১৫ Ó Ó Ó Ó

djvZzb, cxs- g„Z 

wQwÏK Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫১৬ Ó Ó Ó Ó

jvBjv †eMg, Rs- 

Avãyj Kv‡`i, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫১৭ Ó Ó Ó Ó

†gv: dviæK, cxs- g„Z 

byi Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫১৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kv, cxs- g„Z

†nvQb Avng`, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫১৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: gbRyi, cxs- g„Z 

wQwÏK Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫২০ Ó Ó Ó Ó

bwRi Avng`, cxs- g„Z 

Avãy ReŸvi, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫২১ Ó Ó Ó Ó

†mwjg Djøvn, cxs- g„Z 

Avãy ReŸvi, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫২২ Ó Ó Ó Ó

ingZzjøvn, cxs- g„Z 

Avãy ReŸvi, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫২৩ Ó Ó Ó Ó

iwKZzjøvn, cxs- g„Z 

Avãy ReŸvi, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫২৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv³vi Avng`, cxs- 

g„Z nvQb Avjx, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫২৫ Ó Ó Ó Ó

gvneye Avjg, cxs- ‡gvt 

iwk`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫২৬ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- g„Z 

Gg`v` wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫২৭ Ó Ó Ó Ó

‡jvKgvb miIqvi, cxs- 

emiZ Avjx, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫২৮ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡kg, cxs- g„Z 

ewki Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫২৯ Ó Ó Ó Ó

Kvgvj cvkv, cxs- g„Z 

ewki Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা
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ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫৩০ Ó Ó Ó Ó

ingZzjøvn, cxs- g„Z 

ewki Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৩১ Ó Ó Ó Ó

wmivRyj nK, cxs- g„Z

ewki Avng`, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৩২ Ó Ó Ó Ó

‡Mvjvg †gv Í̄dv, cxs- 

g„Z †gvt Djøvn, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৩৩ Ó Ó Ó Ó

iwk` wgqv, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৩৪ Ó Ó Ó Ó
‡ejvj, cxs- g„Z wQwÏK, 

mvs- dwKi‡Rvg cvov|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৩৫ Ó Ó Ó Ó

‡gvnv¤§` Avjx, cxs- g„Z 

wQwÏK, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৩৬ Ó Ó Ó Ó

mweŸi Avng`, cxs- g„Z 

Kvj~ wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৩৭ Ó Ó Ó Ó

`wjjyi ingvb, cxs- byi 

Avng`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৩৮ Ó Ó Ó Ó

‡gvdv‡”Qiv †eMg, Rs- 

g„Z Rvnv½xi, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৩৯ Ó Ó Ó Ó

wiqvR DwÏb, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৪০ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj, cxs- g„Z Kwei 

Avng`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৪১ Ó Ó Ó Ó

kIKZ Avjx, cxs- g„Z 

Avãyjøvn, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫৪২ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i, cxs- g„Z 

gKeyj, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৪৩ Ó Ó Ó Ó

Av‡bvqviv †eMg, cxs- 

g„Z †gv: kixd, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৪৪ Ó Ó Ó Ó

nvwmbv †eMg, Rs- g„Z

Avkivd, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৪৫ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj, cxs- g„Z byiæj 

Kwei, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৪৬ Ó Ó Ó Ó

nvmvb Avjx, cxs- g„Z 

byiæ”Qdv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৪৭ Ó Ó Ó Ó

iwdK, cxs- Aveyj 

Lv‡qi, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৪৮ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j nK, cxs- g„Z 

iwk` Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৪৯ Ó Ó Ó Ó

Avbmvi, cxs- Avjx 

AvKei, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৫০ Ó Ó Ó Ó

‡Qbyqviv, cxs- g„Z iwk` 

Avng`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৫১ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj, cxs- Avwgi 

nvgRv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৫২ Ó Ó Ó Ó
Gbvg, cxs- Rvnvby, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৫৩ Ó Ó Ó Ó

BmgvCj, cxs- g„Z 

Aveyj Kvjvg, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫৫৪ Ó Ó Ó Ó
nvmy, cxs- g„Z gby wgqv, 

mvs- dwKi‡Rvg cvov|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৫৫ Ó Ó Ó Ó

bvwmi, cxs- g„Z gby 

wgqv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৫৬ Ó Ó Ó Ó

‡nv‡mb gvZveŸi, cxs- 

g„Z evQv wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৫৭ Ó Ó Ó Ó

Kvqmvi nvwg`, cxs-

Avãy †mvenvb, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৫৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Kvjy wgqv, cxs- g„Z 

gby wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৫৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kv, cxs- g„Z 

bwRi Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৬০ Ó Ó Ó Ó
†gv: kwd, cxs- †mvbvjx, 

mvs- dwKi‡Rvg cvov|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৬১ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- Avãy 

ReŸvi, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৬২ Ó Ó Ó Ó

ZRy wgqv, cxs- g„Z 

Avjx †nv‡Qb, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৬৩ Ó Ó Ó Ó
mvjgvb, cxs- ZRy wgqv, 

mvs- dwKi‡Rvg cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৬৪ Ó Ó Ó Ó

‡iv Í̄g Avjx, cxs- 

†miæbœv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৬৫ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- 

†miæbœv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫৬৬ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i, cxs- byi 

Avjg, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৬৭ Ó Ó Ó Ó

byiæj eKi, cxs- g„Z 

BqvKze, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৬৮ Ó Ó Ó Ó

ewki Avng`, cxs- g„Z 

kiZ Avjx, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৬৯ Ó Ó Ó Ó

gywReyj nK, cxs- bwRi 

Avng`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৭০ Ó Ó Ó Ó

bRiæj Bmjvg, cxs-

Bgvg †nv‡mb, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৭১ Ó Ó Ó Ó

BDbyQ, cxs- g„Z Avãyj 

Rwjj, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৭২ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৭৩ Ó Ó Ó Ó

‡ikgv LvZzb, Rs- g„Z 

e`b Avjx, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৭৪ Ó Ó Ó Ó

dv‡Zgv, Rs- g„Z 

BmnvK, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৭৫ Ó Ó Ó Ó

`wjjyi ingvb, cxs- g„Z 

nvweeyi, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৭৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- Avãy 

iv¾vvK, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৭৭ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- Avãy 

mvjvg, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫৭৮ Ó Ó Ó Ó

gv: ‡ivwRbv, cxs- †ki 

Avjx, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৭৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AvkKi, cxs- g„Z 

VvÛv wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৮০ Ó Ó Ó Ó
nvwg`v, Rs- g„Z iwk`, 

mvs- dwKi‡Rvg cvov|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৮১ Ó Ó Ó Ó

kvnveywÏb, cxs- iweDj 

Avjg, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৮২ Ó Ó Ó Ó

byi Avjg, cxs- iweDj 

Avjg, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৮৩ Ó Ó Ó Ó

ew`Dj Avjg, cxs- g„Z

iwk` Avng`, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৮৪ Ó Ó Ó Ó

mKz›`v, cxs- g„Z iwk` 

Avng`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৮৫ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

Avãy mvjvg, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৮৬ Ó Ó Ó Ó

Avjx †nvQb, cxs- g„Z 

kixd, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৮৭ Ó Ó Ó Ó

Kwei Avng`, cxs- g„Z 

evPv wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৮৮ Ó Ó Ó Ó

jwKDwÏb, cxs- g„Z bRy 

wgqv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৮৯ Ó Ó Ó Ó

Bgivb Avjx, cxs- g„Z 

bRy wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৫৯০ Ó Ó Ó Ó

ing Avjx, cxs- g„Z bRy 

wgqv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৯১ Ó Ó Ó Ó

ZRygywÏb, cxs- g„Z bRy 

wgqv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৯২ Ó Ó Ó Ó

ReŸvi Avjx, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৯৩ Ó Ó Ó Ó

Imgvb, cxs- g„Z ˆQq` 

Avng`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৯৪ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆZqe, cxs- ev`kv 

wgqv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৯৫ Ó Ó Ó Ó

gbmyi Avjx, cxs- g„Z 

Kvk wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৯৬ Ó Ó Ó Ó

gynmb Avjx, cxs- g„Z

Kvk wgqv, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৯৭ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j, cxs- g„Z 

Kvk wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৯৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: gwnDwÏb, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৫৯৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wMqvm DwÏb, cxs- 

g„Z †gvRv‡ni, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬০০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ivwKe, cxs-  

gwnDwÏb, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬০১ Ó Ó Ó Ó

nvmvb Avjx, cxs- g„Z 

byiæj nK, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৬০২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †LvKb, cxs- 

dwi`yj Avjg, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬০৩ Ó Ó Ó Ó

kvgmyj Avjg, cxs- 

ewki Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬০৪ Ó Ó Ó Ó

gvneye Avjg, cxs- g„Z 

BmnvK wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬০৫ Ó Ó Ó Ó

gKQz`yj Kwig, cxs- g„Z 

Rvdi Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬০৬ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

BqvwQb wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬০৭ Ó Ó Ó Ó

BqvKze bex, cxs- g„Z 

BDmyd bex, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬০৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Rwjj, cxs- g„Z 

BDmyd bex, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬০৯ Ó Ó Ó Ó

gby wgqv, cxs- g„Z

GRvnvi, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬১০ Ó Ó Ó Ó

byiæj AveQvi, cxs- 

Bmjvg, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬১১ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j, cxs- 

Bmjvg, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬১২ Ó Ó Ó Ó

‡gvdv‡”Qi, cxs- wmivR 

wgqv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬১৩ Ó Ó Ó Ó

wmivR wgqv, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৬১৪ Ó Ó Ó Ó

BQvnvK, cxs- g„Z 

Bmjvg, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬১৫ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj, cxs- g„Z 

BQvnvK, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬১৬ Ó Ó Ó Ó
‡gvRv‡¤§j, cxs- Rvnvby, 

mvs- dwKi‡Rvg cvov|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬১৭ Ó Ó Ó Ó
wgRev, cxs- Rvnvby, mvs- 

 dwKi‡Rvg cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬১৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãy QvËvi, cxs- 

g„Z eRj Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬১৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ‡mKv›`i, cxs- g„Z 

nviæ, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬২০ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq`, cxs- g„Z 

RvwKi Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬২১ Ó Ó Ó Ó

byi †nv‡mb, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬২২ Ó Ó Ó Ó

gwnDwÏb, cxs- g„Z

gyËzj †nvQb, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬২৩ Ó Ó Ó Ó

Avjx AvRMi, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬২৪ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj, cxs- g„Z Avjx 

Avng`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬২৫ Ó Ó Ó Ó

bvwQi, cxs- m`i 

Avwgb, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৬২৬ Ó Ó Ó Ó

Avjx Avng`, cxs- g„Z 

Avãy ReŸvi, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬২৭ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

BqvKze Avjx, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬২৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gv‡jK, cxs- MwY 

wgqv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬২৯ Ó Ó Ó Ó

wiqvR DwÏb, cxs- g„Z 

‡jUvBq¨v, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৩০ Ó Ó Ó Ó
gby, cxs- g„Z †jUvBq¨v, 

mvs- dwKi‡Rvg cvov|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৩১ Ó Ó Ó Ó

ing Avjx, cxs- AvKei 

Avng`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৩২ Ó Ó Ó Ó

eRj Avng`, cxs- 

AvKei Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৩৩ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwk`, cxs- AvKei 

Avng`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৩৪ Ó Ó Ó Ó

gbRyi Avjg, cxs- g„Z 

Rv‡Ki †nv‡mb, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৩৫ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- g„Z

iwk` Avng`, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৩৬ Ó Ó Ó Ó

Aveyj nv‡mg, cxs- g„Z 

gby, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৩৭ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs- g„Z 

GRvnvi wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৬৩৮ Ó Ó Ó Ó

Avãy mvjvg, cxs- g„Z 

Gjv`y, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৩৯ Ó Ó Ó Ó

‡dviKvb, cxs- g„Z 

Gjv`y, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৪০ Ó Ó Ó Ó

Avey Avng`, cxs- g„Z 

AvbRy wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৪১ Ó Ó Ó Ó

Avjx Avng`, cxs- g„Z 

nvRx Kwei, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৪২ Ó Ó Ó Ó

iæ‡ej, cxs- Avjx 

Avng`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৪৩ Ó Ó Ó Ó

gCbywÏb, cxs- Avjx 

Avng`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৪৪ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

diæ wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৪৫ Ó Ó Ó Ó

mv‡j Avng`, cxs- g„Z 

Avãyj KzÏym, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৪৬ Ó Ó Ó Ó

AvKei Avng`, cxs- 

g„Z Avãyj KzÏym, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৪৭ Ó Ó Ó Ó
Aveyj †nvQb, cxs- ‡gv: 

Bw`ªm, mvs- dwKi‡Rvg 
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৪৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Bw`ªm, cxs- nvRx

Avãy QvËvi, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৪৯ Ó Ó Ó Ó

Avãy QvËvi, cxs- nvRx 

jvj wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৫০ Ó Ó Ó Ó
mv‡j Avng`, cxs- g„Z 

AvbRy wgqv, mvs- 
0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৬৫১ Ó Ó Ó Ó

Kwei Avng`, cxs- g„Z 

AvbRy wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৫২ Ó Ó Ó Ó

byiæj Kv‡`i, cxs- g„Z 

Avãy iwk`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৫৩ Ó Ó Ó Ó

byi Bmjvg, cxs- g„Z 

Avãy iwk`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৫৪ Ó Ó Ó Ó

‡gvQveŸi, cxs- g„Z 

Kwei, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৫৫ Ó Ó Ó Ó

Kwig e³, cxs- g„Z 

gKeyj Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৫৬ Ó Ó Ó Ó

m‡ivqvi, cxs- g„Z 

Rvgvj wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৫৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †mwjg, cxs- g„Z 

ing Avjx, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৫৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: eKZvi, cxs- g„Z 

GRvnviæ, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৫৯ Ó Ó Ó Ó

Kwjgyjøvn, cxs- g„Z jvj 

wgqv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৬০ Ó Ó Ó Ó
†j`y wgqv, cxs- iv¾vK, 

mvs- dwKi‡Rvg cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৬১ Ó Ó Ó Ó

Rv‡j Avng`, cxs- g„Z

dRi Avjx, mvs-

dwKi†Rvg cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৬২ Ó Ó Ó Ó

Zv‡niv †eMg, cxs- g„Z 

Aveyj Kvjvg, mvs- 

dwKi†Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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অবস্থাসহ)
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িন্তব্য

৩৬৬৩ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs-

g„Z †Rei gyjøyK, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৬৪ Ó Ó Ó Ó

byiæj nK, cxs- g„Z 

KzBj¨v wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৬৫ Ó Ó Ó Ó

dwi`yj Avjg, cxs- g„Z 

Kv‡mg Avjx, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.80 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৬৬ Ó Ó Ó Ó

‡`‡jvqvi, cxs- g„Z Avãy 

iwng, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৬৭ Ó Ó Ó Ó

dwi`yj Avjg, cxs- 

Rv‡ei Avng`, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৬৮ Ó Ó Ó Ó

‡nvQb Avjx, cxs- g„Z 

Avãyj nK, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৬৯ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

gwbiæ¾vgvb, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৭০ Ó Ó Ó Ó

AvjgMxi, cxs- byi 

Avjg, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৭১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Aveyj Kvjvg, cxs- 

g„Z Lig Avjx, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৭২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: bvwQi, g„Z Pvb 

wgqv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৭৩ Ó Ó Ó Ó

Kwig Djøvn, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৭৪ Ó Ó Ó Ó

Avãyj ReŸvi, cxs- g„Z 

mv‡ne wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩৬৭৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rvjvj, cxs- g„Z 

mv‡ne wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৭৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvCj, cxs- g„Z

ˆQq` Avng`, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৭৭ Ó Ó Ó Ó

Avwgi DwÏb, cxs- g„Z 

AvwRRyi ingvb, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৭৮ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

jvj wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৭৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: gKmy`, cxs- g„Z 

bvwQi DwÏb, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৮০ Ó Ó Ó Ó

Av‡gbv †eMg, Rs- g„Z 

Imgvb, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৮১ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z bRy 

wgqv, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৮২ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- Avãy 

ï°zi, mvs- dwKi‡Rvg 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৮৩ Ó Ó Ó Ó

‡Lvi‡k` Avjg, cxs- 

g„Z Av‡kK wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৮৪ Ó Ó Ó Ó

AvBqye Avjx, cxs- g„Z 

gby wgqv, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৮৫ Ó Ó Ó Ó

gwn DwÏb, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni, mvs- 

dwKi‡Rvg cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৮৬ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq`, cxs- g„Z

Wzbv wgqv, mvs-

dwKi‡Rvg cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩৬৮৭ Ó Ó Ó Ó

ighvb Avjx, wf‡jRvi 

cxs- g„Z d‡Zn Avjx, 

mvs- †gvnv¤§` kvn& 

†Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৮৮ Ó Ó Ó Ó

Avbmviæj Kwig, cxs- 

ighvb Avjx, mvs- 

†gvnv¤§` kvn& †Nvbv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৮৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AvwRR DwÏb, cxs- 

g„Z wmivR wgqv, mvs- 

‡mvbvi cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৯০ Ó Ó Ó Ó

gwdRyi ingvb, cxs- 

g„Z dRjyj Kwig, mvs- 

†mvbvi cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৯১ Ó Ó Ó Ó

wi`yqvb, cxs- Avwgi 

nvgRv, mvs- ‡mvbvi 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৯২ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` byi, cxs- g„Z

nvRx Kwei Avng`, mvs-

†mvbvi cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK Avng`, cxs- 

g„Z nvRx Kwei Avng`, 

mvs- †mvbvi cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৯৪ Ó Ó Ó Ó

nvRx byiæj Avjg, cxs- 

g„Z nvRx Avãyj MwY, 

mvs- †mvbvi cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৯৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wmivRyj Bmjvg, 

cxs- g„Z nvRx Avãyj 

MwY, mvs- †mvbvi cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৯৬ Ó Ó Ó Ó

nvRx byiæj Bmjvg, cxs- 

g„Z nvRx Avãy MwY, mvs- 

†mvbvi cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৯৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: kixd, cxs- nvRx 

byiæj Bmjvg, mvs- 

†mvbvi cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 
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িন্তব্য

৩৬৯৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: nvwbd, cxs- nvRx 

byiæj Bmjvg, mvs- 

†mvbvi cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৬৯৯ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- nvRx 

byiæj Bmjvg, mvs- 

†mvbvi cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭০০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx, cxs- nvRx 

byiæj Bmjvg, mvs- 

†mvbvi cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭০১ Ó Ó Ó Ó

Avey Qv‡`K, cxs- g„Z 

BqvKze Avjx, mvs- 

†mvbvi cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭০২ Ó Ó Ó Ó

‡Kvievb Avjx, cxs- g„Z 

BqvKze Avjx, mvs- 

†mvbvi cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭০৩ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- g„Z 

BqvKze Avjx, mvs- 

†mvbvi cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭০৪ Ó Ó Ó Ó

‡njvj, cxs- g„Z dRjyj 

Kwig, mvs- †mvbvi 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭০৫ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

Avwgiæ¾vgvb, mvs- 

†mvbvi cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭০৬ Ó Ó Ó Ó

ev`kv wgqv, cxs- g„Z 

wQwÏK Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭০৭ Ó Ó Ó Ó

gvbœvb, cxs- ‡gvt 

†nv‡mb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭০৮ Ó Ó Ó Ó

gvey`, cxs- g„Z nvRx

Avãyj nK, mvs- wPKbx

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭০৯ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- byi 

†gvnv¤§`, mvs- mvs- 

wPKbx cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 
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িন্তব্য

৩৭১০ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

†gv: Kwig, mvs- wPKbx 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭১১ Ó Ó Ó Ó
gwdR, cxs- g„Z †gv: 

Kwig, mvs- wPKbx cvov|
0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭১২ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z 

†gv: Kwig, mvs- wPKbx 

cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭১৩ Ó Ó Ó Ó

Avey nvwbd, cxs- g„Z 

†gv: Kwig, mvs- wPKbx 

cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭১৪ Ó Ó Ó Ó
iwk`, cxs- g„Z †gv: 

Kwig, mvs- wPKbx cvov|
0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭১৫ Ó Ó Ó Ó

Qgy`v †eMg, Rs- g„Z 

†gvRvd&di, mvs- wPKbx 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭১৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: nviæb, cxs- g„Z 

†gv: Rvdi, mvs- wPKbx 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭১৭ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`b, cxs- 

Zwn`yjøvn, mvs- wPKbx 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭১৮ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j nK, cxs- g„Z 

nvRx †gv: Kwei, mvs- 

wPKbx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭১৯ Ó Ó Ó Ó
bwRi †nv‡mb, cxs- g„Z 

Gjv`y, mvs- wPKbx cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭২০ Ó Ó Ó Ó
wMqvm DwÏb, cxs- byiæj 

nK, mvs- wPKbx cvov|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭২১ Ó Ó Ó Ó
Beªvwng, cxs- byiæj nK,

mvs- wPKbx cvov|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭২২ Ó Ó Ó Ó
BmgvCj, cxs- byiæj 

nK, mvs- wPKbx cvov|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে
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সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭২৩ Ó Ó Ó Ó
gwnDwÏb, cxs- byiæj 

nK, mvs- wPKbx cvov|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭২৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: bvwQi, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭২৫ Ó Ó Ó Ó

kvgmybœvnvi, Rs- g„Z 

†gv: QziZ, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭২৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †Qvevnvb, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

wPKbx cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭২৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Q`i Avwgb, cxs- 

g„Z QvjvgZ Lvu, mvs- 

wPKbx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭২৮ Ó Ó Ó Ó

Aveyj KvwQg, cxs- 

BmgvCj, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭২৯ Ó Ó Ó Ó

Qdziv LvZyb, Rs- g„Z 

†gv: Avãy QËvi, mvs- 

wPKbx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৩০ Ó Ó Ó Ó

ev`kv wgqv, cxs- g„Z 

wQwÏK Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৩১ Ó Ó Ó Ó

Kwig, cxs- g„Z 

RKwiqv, mvs- wPKbx 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৩২ Ó Ó Ó Ó

gyRv‡ni wgqv, cxs- g„Z 

wiqvR DwÏb, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৩৩ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj Avng`, cxs- g„Z 

wQwÏK Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৩৪ Ó Ó Ó Ó

Av‡bvqviv †eMg, Rs-

g„Z wQwÏK Avng`, mvs-

wPKbx cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৩৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: dviæK, cxs- g„Z 

nvRx Avãyj nK, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৩৬ Ó Ó Ó Ó
kvnve DwÏb, cxs- byiæj 

nK, mvs- wPKbx cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৩৭ Ó Ó Ó Ó

bv‡Rg DwÏb, cxs- g„Z 

Lvqiæj nK, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৩৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx, cxs- g„Z 

kwd Djøvn, mvs- wPKbx 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৩৯ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- g„Z 

kwd Djøvn, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৪০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rwmg, cxs- g„Z 

wmivR wgqv, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৪১ Ó Ó Ó Ó

Avwgi Avng`, cxs- g„Z 

ˆQq` byi, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৪২ Ó Ó Ó Ó

RvwMi †nv‡mb, cxs- g„Z 

ˆQq` byi, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৪৩ Ó Ó Ó Ó

QwMi Avng`, cxs- g„Z 

ˆQq` byi, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৪৪ Ó Ó Ó Ó

Bw`ªm, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- wPKbx 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৪৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iwk`, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৪৬ Ó Ó Ó Ó

AveŸvm, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৪৭ Ó Ó Ó Ó

‡Mvjvg myjZvb, cxs-

g„Z Avãyj Kwig, mvs-

wPKbx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৪৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj nvwg`, cxs- †gv: 

†mvevnvb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৪৯ Ó Ó Ó Ó

byiæj nK, cxs- †gv: 

†mvevnvb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৫০ Ó Ó Ó Ó

Bbœvwgb dwKi, cxs- 

mv‡j Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৫১ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- 

Avng`yjøvn, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৫২ Ó Ó Ó Ó

‡bPvi, cxs- g„Z gKmy` 

Avng`, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৫৩ Ó Ó Ó Ó

Avey Avng`, cxs- g„Z 

byi DwÏb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৫৪ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj Avng`, cxs- g„Z 

byi DwÏb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৫৫ Ó Ó Ó Ó
‡jvKgvb, cxs- byi 

DwÏb, mvs- wPKbx cvov|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৫৬ Ó Ó Ó Ó

gvngy`v, Rs- Aveyj 

Kvjvg, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৫৭ Ó Ó Ó Ó

Rv‡Kiv LvZzb, Rs- g„Z 

¸iv wgqv, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৫৮ Ó Ó Ó Ó

gvngy`yj Kwig, Rs- g„Z 

RKwiqv, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৫৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gZje, cxs- g„Z 

†Mvjvg myjZvb, mvs- 

wPKbx cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৬০ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq`, cxs- g„Z

†mvjZvb Avng`, mvs-

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৬১ Ó Ó Ó Ó
Bw`ªm, cxs- Avey ˆQq`, 

mvs- wPKbx cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৬২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: dwi`, cxs- g„Z 

†gv: †nvQb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৬৩ Ó Ó Ó Ó

‡dviKvb, cxs- byi 

†gvnv¤§`, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৬৪ Ó Ó Ó Ó

AvwRRyi ingvb, cxs- 

Rqbvj Av‡e`xb, mvs- 

wPKbx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৬৫ Ó Ó Ó Ó
gwR`, cxs- Pvb wgqv, 

mvs- wPKbx cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৬৬ Ó Ó Ó Ó

Bqvwmb AvidvZ, cxs- 

Avãy ï°zi, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৬৭ Ó Ó Ó Ó
‡gv: gvgyb, cxs- byi 

Avjg, mvs- wPKbx cvov|
0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৬৮ Ó Ó Ó Ó
‡di‡`Šm, cxs- Avey 

ˆQq`, mvs- wPKbx cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৬৯ Ó Ó Ó Ó

wgivR, cxs- g„Z †gv: 

†nv‡mb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৭০ Ó Ó Ó Ó

w`jyqviv †eMg, Rs- g„Z 

wmivR wgqv, mvs- wPKbx 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৭১ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- g„Z 

wmivR wgqv, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৭২ Ó Ó Ó Ó

Avãy †mvenvb, cxs- g„Z 

dqRyi ingvb, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৭৩ Ó Ó Ó Ó

Avey wQwÏK, cxs-

gwbiæwÏb, mvs- wPKbx

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৭৪ Ó Ó Ó Ó

iwdK DwÏb, cxs- g„Z 

wmivR wgqv, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৭৫ Ó Ó Ó Ó

ew` Avjg, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৭৬ Ó Ó Ó Ó
nvwmbv, Rs- ˆQq` byi, 

mvs- wPKbx cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৭৭ Ó Ó Ó Ó

Igi AvwRR, cxs- g„Z 

†cVvb Avjx, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৭৮ Ó Ó Ó Ó

‡i‡nbv, cxs- g„Z byiæj 

Bmjvg, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৭৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvQvBb, cxs- g„Z 

wmivR wgqv, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৮০ Ó Ó Ó Ó

‡gv³vi Avng`, cxs- 

g„Z Avãy ï°zi, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৮১ Ó Ó Ó Ó

gwdR Avjg, cxs- g„Z 

†gvt †nvQb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৮২ Ó Ó Ó Ó

ew` Avjg, cxs- g„Z 

†gvt †nvQb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৮৩ Ó Ó Ó Ó
Rvdi Avjg, cxs- Avãy 

iwk`, mvs- wPKbx cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৮৪ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Lv‡jK, cxs- g„Z 

byi DwÏb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৮৫ Ó Ó Ó Ó

AvdjvZzb, cxs- g„Z 

Kvjy dwKi, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৮৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AveŸvQ, cxs- g„Z

iwk` dwKi, mvs- wPKbx

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৮৭ Ó Ó Ó Ó

Avãyj AvwRR, cxs- g„Z 

`wjj Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৮৮ Ó Ó Ó Ó

‡di‡`Šm, cxs- g„Z 

`wjj Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৮৯ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg dwKi, 

cxs- g„Z `wjj Avng`, 

mvs- wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৯০ Ó Ó Ó Ó

‡Mvjvg wKewiqv, cxs- 

Aveyj Kv‡mg dwKi, 

mvs- wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৯১ Ó Ó Ó Ó

Kzi‡k`, cxs- g„Z Avjx 

Avng`, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৯২ Ó Ó Ó Ó

Gbvgyj nK, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৯৩ Ó Ó Ó Ó

AvjgMxi Avng`, cxs- 

g„Z Avjx Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৭৯৪ Ó Ó Ó Ó

Rvnv½xi, cxs- g„Z Avjx 

Avng`, mvs- wPKbx 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৯৫ Ó Ó Ó Ó

KvRj, cxs- g„Z Avjx 

Avng`, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৯৬ Ó Ó Ó Ó

byi Kv‡`i, cxs- g„Z 

`wjjyi ingvb, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৯৭ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

Avãyj Mdzi, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৯৮ Ó Ó Ó Ó

Rwmg DwÏb, cxs- g„Z 

Avãyj Mdzi, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৭৯৯ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z

Avãyj Mdyi, mvs- wPKbx

cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮০০ Ó Ó Ó Ó

‡gv³vi Avng`, cxs- 

g„Z ˆQq` byi, mvs- 

wPKbx cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮০১ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Avng`, cxs- g„Z 

ˆQq` byi, mvs- wPKbx 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮০২ Ó Ó Ó Ó

Avey Avng`, cxs- g„Z 

ˆQq` byi, mvs- wPKbx 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮০৩ Ó Ó Ó Ó

Rwmg DwÏb, cxs- g„Z 

dwi`yj Avjg, mvs- 

wPKbx cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮০৪ Ó Ó Ó Ó

‡bRvg DwÏb, cxs- g„Z 

dwi`yj Avjg, mvs- 

wPKbx cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮০৫ Ó Ó Ó Ó

bvwmi DwÏb, cxs- 

Avãyj nK, mvs- wPKbx 

cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮০৬ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- g„Z 

†mvjvBgvb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮০৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: KvBQvi, cxs- g„Z 

†mvjvBgvb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮০৮ Ó Ó Ó Ó

‡mvbv wgqv, cxs- g„Z 

djvZzb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮০৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvQvBb, cxs- g„Z 

AvwRRyi ingvb, mvs- 

wPKbx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮১০ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gwR`, cxs- g„Z 

gL‡jPzi ingvb, mvs- 

wPKbx cvov|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮১১ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- 

‡gvRvd&di Avng` gby, 

mvs- wPKbx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮১২ Ó Ó Ó Ó

byiæ¾vnvb †eMg, Rs-

†gvRvd&di Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮১৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kv, cxs- g„Z 

BqvKze Avjx, mvs- 

wPKbx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮১৪ Ó Ó Ó Ó

Avãyj nK, cxs- g„Z 

BqvKze Avjx, mvs- 

wPKbx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮১৫ Ó Ó Ó Ó

iæûj Kv‡`i, cxs- g„Z 

†gv: kwd, mvs- wPKbx 

cvov|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮১৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡mb, cxs- g„Z 

Qv‡j Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮১৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: bvwmi, cxs- g„Z 

QwKi Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮১৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gbœvb, cxs- g„Z 

†gv: †nvmvBb, mvs- 

wPKbx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮১৯ Ó Ó Ó Ó

dRjyj Kwig, cxs- g„Z 

`wjjyi ingvb, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮২০ Ó Ó Ó Ó

mvjv DwÏb Kv‡`i, cxs-

g„Z kwd Djøvn, mvs-

wPKbx cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮২১ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z 

Kwig eKmy, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮২২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: byiæj AvePvi, cxs- 

g„Z mv‡j Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮২৩ Ó Ó Ó Ó

Imgvb, cxs- g„Z mv‡j 

Avng`, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮২৪ Ó Ó Ó Ó

gywReyj nK, cxs- g„Z 

Lvqiæj nK, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮২৫ Ó Ó Ó Ó

Avwgb iwk`, cxs- g„Z 

Lvqiæj nK, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮২৬ Ó Ó Ó Ó

Gbvgyj nK, cxs- g„Z 

Lvqiæj nK, mvs- wPKbx 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮২৭ Ó Ó Ó Ó

bvRgyj nK, cxs- g„Z 

Lvqiæj nK, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮২৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: RwKi, cxs- g„Z 

Lvqiæj nK, mvs- wPKbx 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮২৯ Ó Ó Ó Ó

Rv‡Ki, cxs- g„Z nvRx 

Avãyj nK, mvs- wPKbx 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮৩০ Ó Ó Ó Ó

Qwjg Djøvn, cxs- g„Z 

kwd Djøvn, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৩১ Ó Ó Ó Ó

evwk wgqv, cxs- g„Z

Kwei Avng`, mvs-

wPKbx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৩২ Ó Ó Ó Ó

Av‡qkv †eMg, cxs- g„Z 

Qv‡j Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৩৩ Ó Ó Ó Ó

byiæj Kwei, cxs- g„Z 

Qv‡j Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৩৪ Ó Ó Ó Ó

byiæb bex, cxs- g„Z 

Qv‡j Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৩৫ Ó Ó Ó Ó
‡mbyqviv †eMg, Rs- 

I‡n`, mvs- wPKbx cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৩৬ Ó Ó Ó Ó
‡gv: wi`yqvb, cxs- †gv: 

bvwQi, mvs- wPKbx cvov|
0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৩৭ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

QvjvgZ Lvu, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৩৮ Ó Ó Ó Ó

‡gvQv¤§r KvRj, Rs- 

Aveyj †nvQb, mvs- 

wPKbx cvov|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৩৯ Ó Ó Ó Ó

gmy`v LvZzb, Rs- 

†gvdv‡”Qj, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৪০ Ó Ó Ó Ó

wiwRqv †eMg, Rs- byiæj 

Avwgb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৪১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

†mvjZvb Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮৪২ Ó Ó Ó Ó

dRj Kwig, cxs- Aveyj 

Kvjvg, mvs- wPKbx 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৪৩ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- Rvjvj 

Avng`, mvs- wPKbx 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৪৪ Ó Ó Ó Ó

Kwei Avng`, cxs- g„Z 

bwRi Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৪৫ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Lv‡jK, cxs- g„Z 

bQi DwÏb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৪৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Kvgvj, cxs- g„Z 

bQi DwÏb, mvs- wPKbx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৪৭ Ó Ó Ó Ó
‡`‡jvqvi, cxs- g„Z bQi 

Avjx, mvs- wPKbx cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৪৮ Ó Ó Ó Ó
Rvjvj, cxs- g„Z bQi 

Avjx, mvs- wPKbx cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৪৯ Ó Ó Ó Ó
gyi‡k`, cxs- g„Z bQi 

Avjx, mvs- wPKbx cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৫০ Ó Ó Ó Ó

Av‡bvqviv, cxs- g„Z 

eRj Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৫১ Ó Ó Ó Ó
iv‡eqv LvZzb, Rs- g„Z 

eRj, mvs- wPKbx cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৫২ Ó Ó Ó Ó

kvgmyj Avjg, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৫৩ Ó Ó Ó Ó

dziRvb, cxs- g„Z Avwei 

Avng`, mvs- wPKbx 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে
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ঠিকানা
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮৫৪ Ó Ó Ó Ó

byiæj AveQvi, cxs- g„Z 

Avwei Avng`, mvs- 

wPKbx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৫৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: byiæj AveQvi, cxs- 

g„Z Avjx †nv‡mb, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৫৬ Ó Ó Ó Ó

KvRj, cxs- Aveyj 

†nvQvBb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৫৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: dwi`, cxs- igRvb 

Avjx, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৫৮ Ó Ó Ó Ó

Kvqmvi, cxs- †gv: 

Kvwmg, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৫৯ Ó Ó Ó Ó

Avey Qv‡jK, cxs- g„Z 

†gvt kwd, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৬০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡Qb, cxs- g„Z

†gv: kwd, mvs- `wÿY

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৬১ Ó Ó Ó Ó

bvwmi, cxs- Avjx 

Avng`, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৬২ Ó Ó Ó Ó

‡mKv›`i, cxs- g„Z 

mv‡ne wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৬৩ Ó Ó Ó Ó
dziKvb, cxs- †mKv›`i, 

mvs- `wÿY Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৬৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- 

†mKv›`i, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৬৫ Ó Ó Ó Ó

‡gvmv‡ÏKv †eMg, Rs- 

nv‡dR kwd, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮৬৬ Ó Ó Ó Ó

wRqvDj nK, cxs- g„Z 

Avãy ingvb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৬৭ Ó Ó Ó Ó

RKwiqv, cxs- Bgvg 

kixd, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৬৮ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡mb, cxs- g„Z 

Avãy ingvb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৬৯ Ó Ó Ó Ó

iwk`, cxs- †gv: 

†nvQvBb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৭০ Ó Ó Ó Ó

kwdDj Avjg, cxs- g„Z 

Avwgi †nv‡Qb, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৭১ Ó Ó Ó Ó

nvweeyjøvn, cxs- g„Z 

AvwRRyj nK, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৭২ Ó Ó Ó Ó

kIKZ Avigvb, cxs- 

wRqvDj nK, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৭৩ Ó Ó Ó Ó

wMqvm DwÏb, cxs-

†g¤^vi Avãy Qvjvg, mvs-

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৭৪ Ó Ó Ó Ó

kwn`yjøvn, cxs- g„Z 

gKeyj Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৭৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãy ï°zi, cxs- 

g„Z gKeyj Avng` mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৭৬ Ó Ó Ó Ó

Avey kvgv, cxs- g„Z 

gKeyj Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৭৭ Ó Ó Ó Ó

Igi dviæK, cxs- gyQv 

Avjx, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮৭৮ Ó Ó Ó Ó

Avwgiæ¾vgvb, cxs- g„Z 

dRj Kwig, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৭৯ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- 

Avãyj †gvbvd, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৮০ Ó Ó Ó Ó

‡mv‡nj ivbv, cxs- 

†gv Í̄vK Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৮১ Ó Ó Ó Ó
Gbvg, cxs- †gvt myiZ, 

mvs- `wÿY Svcyqv|
0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৮২ Ó Ó Ó Ó

gwiqg LvZzb, cxs- 

gKQz`yj Kwig, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৮৩ Ó Ó Ó Ó

Avãyj ReŸvi, cxs- g„Z 

†gv: Avwgb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৮৪ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j, cxs- †gv: 

ˆQq`, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৮৫ Ó Ó Ó Ó

mv‡q`v †eMg, Rs- Igi 

dviæK, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৮৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z

†`‡jvqvi, mvs- `wÿY

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৮৭ Ó Ó Ó Ó

nvw`mv †eMg, cxs- 

AvwRRyj nK, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৮৮ Ó Ó Ó Ó

Beªvwng, cxs- ‡gŠ: 

ewki, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৮৯ Ó Ó Ó Ó

BmgvCj, cxs- g„Z †gv: 

WvBjv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮৯০ Ó Ó Ó Ó

‡mwjg, cxs- g„Z †gv: 

WvBjv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৯১ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- g„Z 

†gv: WvBjv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৯২ Ó Ó Ó Ó

gb&Ryi Avjg, cxs- g„Z 

e`iæwÏb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡iv‡Kqv †eMg, Rs- 

†gvdv‡”Qi, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৯৪ Ó Ó Ó Ó

kwn`v Av³vi, cxs- Wv: 

Avãyj gvbœvb, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৯৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: byiæj nK, cxs- 

†gv: Aveyj, mvs- `wÿY 

Svcyqv,|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৯৬ Ó Ó Ó Ó

byiæj AvePvi, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv,|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৯৭ Ó Ó Ó Ó

Kwei †nv‡mb, cxs- g„Z 

Avkivd Avjx, mvs- 

`wÿY Svcyqv,|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৯৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Beªvwng, cxs- g„Z 

`yjv wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv,|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৮৯৯ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: Avgvb Djøvn, cxs-

g„Z `yjv wgqv, mvs-

`wÿY Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯০০ Ó Ó Ó Ó

Avãy mvjvg, cxs- g„Z 

`yjv wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯০১ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Avjg, cxs- g„Z 

Avwgi †nv‡Qb, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯০২ Ó Ó Ó Ó

kvgmy Avjg, cxs- g„Z 

Avwgi †nv‡Qb, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯০৩ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j nK, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯০৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯০৫ Ó Ó Ó Ó

Bgvb Avjx, cxs- g„Z 

evPv wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯০৬ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡Qb, cxs- g„Z 

evPv wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯০৭ Ó Ó Ó Ó

iwk`v †eMg, Rs- iwk` 

Avng`, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯০৮ Ó Ó Ó Ó

kvnveywÏb, cxs- †gv: 

†nv‡Qb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯০৯ Ó Ó Ó Ó

bvRygywÏb, cxs- †gv: 

†nv‡Qb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯১০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡Qb, cxs- g„Z 

Avãy ingvb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯১১ Ó Ó Ó Ó

nvQvb Avjx, cxs- g„Z 

byiæ¾vgvb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯১২ Ó Ó Ó Ó

Avwgi Bmjvg, cxs- g„Z

byiæ¾vgvb, mvs- `wÿY

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯১৩ Ó Ó Ó Ó

AvwRRyj nK, cxs- g„Z 

byiæ¾vgvb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩৯১৪ Ó Ó Ó Ó

nvmgZ Aviv, Rs- byiæj 

Avwgb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯১৫ Ó Ó Ó Ó

Avjx †nvQb, cxs- g„Z 

Rvgvj Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯১৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rwmg DwÏb, cxs- 

Avey ˆQq`, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯১৭ Ó Ó Ó Ó

Avey wQwÏK, cxs- Avey 

ˆQq`, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯১৮ Ó Ó Ó Ó
‡mwjg, cxs- Avey ˆQq`, 

mvs- `wÿY Svcyqv|
0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯১৯ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: kvgmyj Avjg, cxs- 

 g„Z †gvev‡PQi, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯২০ Ó Ó Ó Ó

‡i‡nbv †eMg, Rs- Avãy 

Qvgv`, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯২১ Ó Ó Ó Ó

Av‡gbv †eMg, Rs- g„Z 

bex Avwj, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯২২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Bqvwmb, cxs- g„Z 

bex Avwj, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯২৩ Ó Ó Ó Ó

Avãy †mvevnvb, cxs- 

Kwei †mvjZvb, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯২৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kvn, cxs- g„Z 

bwRi Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯২৫ Ó Ó Ó Ó

Rwigb †eMg, Rs- g„Z

bwRi, mvs- `wÿY

Svcyqv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৩৯২৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Aveyj Kv‡kg, cxs- 

g„Z gwbi Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯২৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †j`y, cxs- g„Z 

gwbi Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯২৮ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj †nv‡Qb, cxs- g„Z 

gwbi Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯২৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AvwRRyj nK, cxs- 

g„Z wmivR wgqv, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৩০ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i wQwÏK, cxs- 

g„Z AvwRRyi ingvb, 

mvs- `wÿY Svcyqv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৩১ Ó Ó Ó Ó
nvwmbv †eMg, Rs- gby 

wgqv, mvs- `wÿY Svcyqv|
0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৩২ Ó Ó Ó Ó

‡iv‡qKv †eMg, Rs- g„Z 

Avng`yjøvn, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৩৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: kwd Djøvn, cxs- 

g„Z AvwRRyi ingvb, 

mvs- `wÿY Svcyqv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৩৪ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: Avt †gvbvd, cxs- 

g„Z AvwRRyi ingvb, 

mvs- `wÿY Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৩৫ Ó Ó Ó Ó
‡gv: gv‡jK, cxs- LyBj¨v 

wgqv, mvs- `wÿY Svcyqv|
0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৩৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AvwRR, cxs- 

LyBj¨v wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৩৭ Ó Ó Ó Ó

LyBj¨v wgqv, cxs- g„Z 

Avãyj Kv‡`i, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯৩৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †dviKvb, cxs-

Kwei Avng`, mvs-

`wÿY Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৩৯ Ó Ó Ó Ó

Avãy mvjvg, cxs- g„Z 

Avãy ï°zi, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৪০ Ó Ó Ó Ó

byby wgqv, cxs- g„Z †gv: 

Kwig, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৪১ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

†gv: Kwig, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৪২ Ó Ó Ó Ó

‡mvbv wgqv, cxs- g„Z 

†gv: Kwig, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৪৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: nvwbd, cxs- g„Z 

¸iv wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৪৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvCj, cxs- Avey 

Zv‡ni, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৪৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: dviæK, cxs- Avey 

Zv‡ni, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৪৬ Ó Ó Ó Ó

gxi Kv‡mg, cxs- g„Z 

‡Rvbve Avjx, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৪৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Djøvn, cxs- g„Z 

Av³vi Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৪৮ Ó Ó Ó Ó

Avnmvb Djøvn, cxs- g„Z 

Av³vi Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৪৯ Ó Ó Ó Ó

Kwjgyjøvn, cxs- g„Z 

Av³vi Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে
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ঠিকানা
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জবরদখলের 
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯৫০ Ó Ó Ó Ó

evqZzjøvn, cxs- g„Z 

Av³vi Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৫১ Ó Ó Ó Ó

AvwZKzjøvn, cxs- g„Z

†gv³vi Avng`, mvs-

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৫২ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- 

†gv³vi Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৫৩ Ó Ó Ó Ó

wi`yqvb, cxs- ‡gv³vi 

Avng`, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৫৪ Ó Ó Ó Ó

Av‡qkv †eMg, Rs- 

e`iæj nK, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৫৫ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni wgqv, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৫৬ Ó Ó Ó Ó
Imgvb, cxs- g„Z mvnve 

wgqv, mvs- `wÿY Svcyqv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৫৭ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i, cxs- g„Z 

mvnve wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৫৮ Ó Ó Ó Ó

‡jvKgvb, cxs- g„Z 

mvnve wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৫৯ Ó Ó Ó Ó

bv‡Rg DwÏb, cxs- g„Z 

wQwÏK Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৬০ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: Rqbvj Av‡e`xb, 

g„Z wQwÏK Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.14 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৬১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ‡gŠ: jwKqZ Djøvn, 

cxs- iIkb Avjx, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯৬২ Ó Ó Ó Ó

kv‡Kiv †eMg, Rs- g„Z 

Avwgi nvgRv, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৬৩ Ó Ó Ó Ó

†gŠ: gbmyi Avjg, cxs- 

g„Z Avwgi nvgRv, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৬৪ Ó Ó Ó Ó
RvwKi †nv‡mb, cxs- gby

wgqv, mvs- `wÿY Svcyqv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৬৫ Ó Ó Ó Ó

iv‡mj Avng`, cxs- 

kvn Avjg, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৬৬ Ó Ó Ó Ó

bv‡Rg DwÏb, cxs- Avey 

ˆQq`, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৬৭ Ó Ó Ó Ó
Avwgi †nv‡mb, cxs- gby 

wgqv, mvs- `wÿY Svcyqv|
0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৬৮ Ó Ó Ó Ó

iIkb Rvgvb, Rs- g„Z 

Rwni wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৬৯ Ó Ó Ó Ó

nv‡Riv LvZzb, Rs- g„Z 

Rwni wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৭০ Ó Ó Ó Ó
Kv‡mg, cxs- Avãy QËvi, 

mvs- `wÿY Svcyqv|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৭১ Ó Ó Ó Ó

bwRi Avng`, cxs- g„Z 

†gv³vi wgqv, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৭২ Ó Ó Ó Ó

evwk, cxs- †Rvbve 

Avjx, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৭৩ Ó Ó Ó Ó

wMqvm DwÏb, cxs- gxi 

Kv‡mg, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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অবস্থাসহ)
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯৭৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: myjZvb, cxs- gyQv 

Avjx, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৭৫ Ó Ó Ó Ó

byiæj Kwei, cxs- g„Z 

myjZvb wgqv, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৭৬ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

byiæj Kwei, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৭৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj eki, cxs- g„Z

‡mvjZvb wgqv, mvs-

`wÿY Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৭৮ Ó Ó Ó Ó

gbZvR, cxs- Aveyj 

eki, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৭৯ Ó Ó Ó Ó

Avey wQwÏK, cxs- g„Z 

†gv: eKmy, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৮০ Ó Ó Ó Ó

Avwgij Bmjvg, cxs- 

g„Z Rj eKmy, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৮১ Ó Ó Ó Ó

AvRMi Avjx mIt, cxs- 

g„Z †Rvbve Avjx, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৮২ Ó Ó Ó Ó

†gŠ: gvng` Avjx, cxs- 

g„Z †Rvbve Avjx, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৮৩ Ó Ó Ó Ó

†gv: iwk`, cxs- g„Z 

†Rvbve Avjx, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৮৪ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

nvwg` eKmy, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯৮৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BDbyQ, cxs- g„Z 

byiæj nK, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৮৬ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: RKwiqv, cxs- g„Z 

bvwQg, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৮৭ Ó Ó Ó Ó

Avjx Avng`, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৮৮ Ó Ó Ó Ó

wi`yqvb, cxs- g„Z byi 

†gvnv¤§`, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৮৯ Ó Ó Ó Ó

Kwjg Djøvn, cxs- Aveyj 

Kvjvg, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৯০ Ó Ó Ó Ó

gywReyj nK, cxs- g„Z

Pvb wgqv, mvs- `wÿY

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৯১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

Pvb wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৯২ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: †gvRv‡¤§j, cxs- 

g„Z Pvb wgqv, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: Avwgi †nv‡mb, cxs- 

 g„Z Pvb wgqv, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৯৪ Ó Ó Ó Ó

bwRi ‡nv‡mb, cxs- g„Z 

BqvKze wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৯৫ Ó Ó Ó Ó

Avãy Qvjvg, cxs- g„Z 

myjZvb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৯৬ Ó Ó Ó Ó

e`i DwÏb, cxs- g„Z 

gby wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 
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গৃহীত ব্যবস্থা 
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯৯৭ Ó Ó Ó Ó

Avãy ingvb, cxs- g„Z 

gby wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৯৮ Ó Ó Ó Ó

‡Kvievb Avjx, cxs- g„Z 

gby wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৩৯৯৯ Ó Ó Ó Ó

nv‡Riv LvZzb, Rs- g„Z 

wmivR, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০০০ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z 

¸iv wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০০১ Ó Ó Ó Ó

gbmyi Avjg, cxs- g„Z 

KvwQg Avjx, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০০২ Ó Ó Ó Ó

†gvn‡mbv, Rs- †gv: 

nvwg`, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০০৩ Ó Ó Ó Ó

Avwgiæj Bmjvg, cxs-

g„Z Avãyj Kwig, mvs-

`wÿY Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০০৪ Ó Ó Ó Ó

‡gvi‡k`v †eMg, cxs- 

‡gŠ: Avey ˆQq`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০০৫ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z 

Avãyj Kwig, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০০৬ Ó Ó Ó Ó

‡gvn‡mbv †eMg, Rs- 

†bQviæj Kwig, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০০৭ Ó Ó Ó Ó

Rwmg DwÏb, cxs- g„Z 

†gv: †nvQb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০০৮ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

byiæj Avjg, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০০৯ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

eZ wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০১০ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- g„Z 

ew`Dj Avjg, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০১১ Ó Ó Ó Ó
Gbvg, cxs- Beªvwng, mvs- 

 `wÿY Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০১২ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

Avjx ‡nv‡mb, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০১৩ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj DwÏb, cxs- g„Z 

jeŸZ Avjx, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০১৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK Avng`, cxs- 

g„Z `yjv wgqv, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০১৫ Ó Ó Ó Ó

wjUb kxj, cxs- g„Z 

wbevib kxj, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০১৬ Ó Ó Ó Ó

jvKx ivYx `vm, cxs-

mywbj `vk, mvs- `wÿY

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০১৭ Ó Ó Ó Ó

mywbj `vk, cxs- g„Z 

my‡ik `vm, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০১৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wiqvRyj Kwig, cxs- 

 g„Z Qv‡ei Avng`, mvs- 

 `wÿY Svcyqv|

0.80 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০১৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kv‡`i, cxs- 

Aveyj Kv‡mg, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০২০ Ó Ó Ó Ó

‡Zvdv‡qj, cxs- g„Z 

Rvdi, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 
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গৃহীত ব্যবস্থা 
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০২১ Ó Ó Ó Ó

ggZvR gvwS, cxs- 

byiæj Bmjvg, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০২২ Ó Ó Ó Ó
gvqgybv, Rs- †dviKvb, 

mvs- `wÿY Svcyqv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০২৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: RwKi Avjg, cxs- 

g„Z dRj Kwig, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০২৪ Ó Ó Ó Ó

iweDj Avjg, cxs- g„Z 

Qv‡ei Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০২৫ Ó Ó Ó Ó

RvbœvZzj †di‡`Šm, cxs- 

g„Z Kwei Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০২৬ Ó Ó Ó Ó

Aveyj †nv‡mb, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০২৭ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Avjg, cxs- g„Z 

Avwgi †nv‡mb, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০২৮ Ó Ó Ó Ó

nvwg`v †eMg, cxs- g„Z 

†gv³vi Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০২৯ Ó Ó Ó Ó

iwb‡bœQv †eMg, Rs- g„Z

Aveyj Lv‡jK, mvs-

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৩০ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Avng`,  cxs- g„Z 

†gvRvd&di Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৩১ Ó Ó Ó Ó

wd‡ivR Avng`, cxs- 

g„Z BDmyd Avjx, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০৩২ Ó Ó Ó Ó

Igi dviæK, cxs- gyQv 

Avjx, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৩৩ Ó Ó Ó Ó

wRqveyj Kwig, cxs- g„Z 

Qv‡ei Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৩৪ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

nvwg`yi ingvb, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৩৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †ejvj, cxs- g„Z 

e`b Avjx, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৩৬ Ó Ó Ó Ó

dvZjx †eMg, Rs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৩৭ Ó Ó Ó Ó

Avãy ReŸvi, cxs- g„Z 

gyQvdi, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৩৮ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- Avãy 

Qvjvg, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৩৯ Ó Ó Ó Ó

miIqvi, cxs- g„Z QwKi 

Avng`, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৪০ Ó Ó Ó Ó

iIkb Avjx, cxs- g„Z 

byiæ¾vgvb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৪১ Ó Ó Ó Ó

BDmyd Avjx, cxs- g„Z 

byiæ¾vgvb, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৪২ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡mb, cxs- g„Z

Pvb wgqv, mvs- `wÿY

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৪৩ Ó Ó Ó Ó

wMqvm DwÏb, cxs- 

Rvdi Avjg, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০৪৪ Ó Ó Ó Ó
Rqbvj, cxs- g„Z ¸iv 

wgqv, mvs- `wÿY Svcyqv|
0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৪৫ Ó Ó Ó Ó

Avgvb Djøvn, cxs- g„Z 

`yjv wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৪৬ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj DwÏb, cxs- g„Z 

†gŠ: Qv‡`K Avjx, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৪৭ Ó Ó Ó Ó

byiæbœvnvb, Rs- g„Z 

Aveyj Kvjvg, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৪৮ Ó Ó Ó Ó

bv‡Rg DwÏb, cxs- g„Z 

wQwÏK Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৪৯ Ó Ó Ó Ó

Rv‡ei †nv‡mb, cxs- 

Aveyj ReŸvi, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৫০ Ó Ó Ó Ó

mvjv DwÏb, cxs- g„Z 

byi Avjg, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.17 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৫১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

GLjvPzi ingvb, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৫২ Ó Ó Ó Ó

kvgmy Avjg, cxs- g„Z 

evwk wgqv, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৫৩ Ó Ó Ó Ó

‡mvbv wgqv, cxs- 

AvwRRyj nK, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৫৪ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i wQwÏK, cxs- 

g„Z Rvdj Avjg, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৫৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: byiæj Avjg, cxs- 

g„Z dRjyj Kwig, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০৫৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: gwneyjøvn, cxs- g„Z 

kv‡Ki Djøvn, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৫৭ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj, cxs- g„Z kvgymy 

Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৫৮ Ó Ó Ó Ó

BDbyQ, cxs- Rvgvj 

DwÏb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৫৯ Ó Ó Ó Ó
KzÏym, cxs- wgqvRvb, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৬০ Ó Ó Ó Ó

BQvnvK, cxs- ‡gv: 

Kvgvj †nv‡Qb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৬১ Ó Ó Ó Ó

iwk`, cxs- †gv: Kvgvj 

†nv‡Qb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৬২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wRqv, cxs- g„Z ‡gv: 

†nv‡Qb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৬৩ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kwig, cxs- †gv: 

†nv‡Qb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৬৪ Ó Ó Ó Ó

dwi`yj Avjg, cxs- g„Z 

Avãy mvjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৬৫ Ó Ó Ó Ó

AvivdvZ, cxs- g„Z Avãy 

mvjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.18 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৬৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BqvwQb, cxs- g„Z 

Avãy mvjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৬৭ Ó Ó Ó Ó

gvnveye Avjg, cxs- g„Z 

Avãy mvjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০৬৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †bQvi, cxs- Avey

Zv‡ni, mvs-

gvivÿv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৬৯ Ó Ó Ó Ó

Avdmvi, cxs- Avey 

Zv‡ni, mvs- 

gvivÿv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৭০ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj, cxs- g„Z kvgymy 

Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৭১ Ó Ó Ó Ó

BDbyQ, cxs- Rvgvj 

DwÏb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৭২ Ó Ó Ó Ó
KzÏym, cxs- wgqvRvb, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৭৩ Ó Ó Ó Ó

BQvnvK, cxs- ‡gv: 

Kvgvj †nv‡Qb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৭৪ Ó Ó Ó Ó

iwk`, cxs- †gv: Kvgvj 

†nv‡Qb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৭৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wRqv, cxs- g„Z ‡gv: 

†nv‡Qb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৭৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kwig, cxs- †gv: 

†nv‡Qb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৭৭ Ó Ó Ó Ó

dwi`yj Avjg, cxs- g„Z 

Avãy mvjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৭৮ Ó Ó Ó Ó

AvivdvZ, cxs- g„Z Avãy 

mvjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৭৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BqvwQb, cxs- g„Z 

Avãy mvjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০৮০ Ó Ó Ó Ó

gvnveye Avjg, cxs- g„Z 

Avãy mvjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৮১ Ó Ó Ó Ó

gvt Avey Qvgv`, cxs-

nvRx nvwKg Avjx, mvs-

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৮২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rwni, cxs- gvt 

Avãy Qvgv`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৮৩ Ó Ó Ó Ó

wi`yqvb, cxs- gvt Avey 

Qvgv`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৮৪ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৮৫ Ó Ó Ó Ó

m‡ivqvi, cxs- Rvgvj 

DwÏb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৮৬ Ó Ó Ó Ó

byiæj Kwei, cxs- 

gvnmb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৮৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wmivR, cxs- †gv: 

byiæj nK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৮৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Bw`ªm, cxs- g„Z

dRj Kwig, mvs- DËi

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৮৯ Ó Ó Ó Ó

iæûj Avwgb, cxs- g„Z 

†Mvjvjyi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৯০ Ó Ó Ó Ó

m‡ivqvi, cxs- Avãyj 

Rwjj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৯১ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Rwjj, cxs- g„Z 

Kvwmg Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে
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ঠিকানা
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জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪০৯২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Avwgb, cxs- g„Z 

Kvwmg Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡mvjvBgvb, cxs- Avjx 

AvKei, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৯৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ûgvqb, cxs- 

AvwRgyjøvn, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৯৫ Ó Ó Ó Ó
wgRvb, cxs- AvwRgyjøvn, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৯৬ Ó Ó Ó Ó
Rv‡ei, cxs- ‡gv: byiæj 

nK, mvs- DËi Svcyqv|
0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৯৭ Ó Ó Ó Ó

byi Avjg, cxs- g„Z 

Rv‡j Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৯৮ Ó Ó Ó Ó

Rwmg DwÏb, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪০৯৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BDbyQ, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১০০ Ó Ó Ó Ó

gvneyjøvn, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১০১ Ó Ó Ó Ó

gwdR, cxs- Kwei

Avng`, mvs- DËi

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১০২ Ó Ó Ó Ó

ewki, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১০৩ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১০৪ Ó Ó Ó Ó

Kwei Avng`, cxs- g„Z 

Djv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১০৫ Ó Ó Ó Ó
‡LvKb, cxs- byi Avjg, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১০৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kv, cxs- Avãy 

†mvevnvb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১০৭ Ó Ó Ó Ó

Kvqmvi, cxs- 

†mvbvBq¨v, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.14 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১০৮ Ó Ó Ó Ó

AvwRRyj nK, cxs- nvRx 

wgqv †nv‡mb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১০৯ Ó Ó Ó Ó

dRj Kwig, cxs- g„Z

Avjx Avng`, mvs-

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১১০ Ó Ó Ó Ó
AvjgMxi, cxs- dRj 

Kwig, mvs- gvBR cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১১১ Ó Ó Ó Ó

byiæj AveQvi, cxs- Avey 

Zv‡ni, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১১২ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

Avãy ï°zi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১১৩ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Avjg, cxs- g„Z 

†nv‡Qb Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১১৪ Ó Ó Ó Ó
iwngv, Rs- kwdDwÏb, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১১৫ Ó Ó Ó Ó

Av‡qkv, cxs- g„Z 

BQnvK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১১৬ Ó Ó Ó Ó

iwk`, cxs- g„Z 

†mvjvBgvb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১১৭ Ó Ó Ó Ó
Beªvwng, cxs- †gv Í̄vK, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১১৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avey e°i, cxs- 

†gv: †gv Í̄vK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১১৯ Ó Ó Ó Ó

wi`yqvb, cxs- †gv: 

†gv Í̄vK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১২০ Ó Ó Ó Ó

gxi Kv‡m, cxs- †gv: 

‡gv Í̄vK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১২১ Ó Ó Ó Ó
‡gv Í̄vK, cxs- g„Z Kvwmg 

Avjx, mvs- DËi Svcyqv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১২২ Ó Ó Ó Ó

RKwiqv, cxs- g„Z

†nv‡Qb Avjx, mvs- DËi

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১২৩ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

†nv‡Qb Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১২৪ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i, cxs- g„Z 

†nv‡Qb Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১২৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Bw`ªm, cxs- g„Z 

†nv‡Qb Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১২৬ Ó Ó Ó Ó

‡bQviæj Kwig, cxs- 

byiæj Avjg, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১২৭ Ó Ó Ó Ó

Qv‡j Avng`, cxs- nvRx 

Avãyj ‡gvZv‡je, mvs- 

gvBR cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১২৮ Ó Ó Ó Ó

Avãy QvËvi, cxs- g„Z 

wgqvRvb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১২৯ Ó Ó Ó Ó

Avey mv‡Ki, cxs- Avãy 

QvËvi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৩০ Ó Ó Ó Ó

†Mvjvg KzÏym, cxs- Q`i 

Avwgb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৩১ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj, cxs- †gv: 

†nvQvBb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৩২ Ó Ó Ó Ó

m‡ivqvi, cxs- g„Z 

Aveyj ‡nv‡mb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৩৩ Ó Ó Ó Ó
Avãy iwng, cxs- †gv: 

myiZ, mvs- DËi Svcyqv|
0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৩৪ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj Bmjvg, cxs- 

Aveyj Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৩৫ Ó Ó Ó Ó
‡gveviK, cxs- g„Z Djv

wgqv, mvs- DËi Svcyqv|
0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৩৬ Ó Ó Ó Ó

kvgmyj Avjg, cxs- g„Z 

Awj Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৩৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: myiZ, cxs- g„Z 

Awj Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৩৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BDmyd Avjx, cxs- 

†ejvj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৩৯ Ó Ó Ó Ó

GKivgyj nK, cxs- g„Z 

iwk` Lwjdv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১৪০ Ó Ó Ó Ó

dwi`yj Avjg, cxs- g„Z 

Awj Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৪১ Ó Ó Ó Ó
iæûj Avwgb, cxs- Avey 

ˆQq`, mvs- DËi Svcyqv|
0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৪২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BRvqZ, cxs- g„Z 

jvj wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৪৩ Ó Ó Ó Ó
Avey kvgv, cxs- g„Z jvj 

wgqv, mvs- DËi Svcyqv|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৪৪ Ó Ó Ó Ó
gwdR, cxs- g„Z jvj 

wgqv, mvs- DËi Svcyqv|
0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৪৫ Ó Ó Ó Ó
‡jvKgvb, cxs- g„Z jvj 

wgqv, mvs- DËi Svcyqv|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৪৬ Ó Ó Ó Ó
gvneye, cxs- g„Z jvj 

wgqv, mvs- DËi Svcyqv|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৪৭ Ó Ó Ó Ó
Beªvwng, cxs- g„Z jvj 

wgqv, mvs- DËi Svcyqv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৪৮ Ó Ó Ó Ó

AvKei Avng`, cxs-

g„Z †gv³vi Avng`, mvs-

 DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৪৯ Ó Ó Ó Ó

`wjj Avng`, cxs- g„Z 

ï°zi Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৫০ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Avjg, cxs- 

Avãyj ReŸvi, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৫১ Ó Ó Ó Ó

Avãy ReŸvi, cxs- g„Z 

Avãy iwk`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১৫২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx, wcZv- Avãyj 

ReŸvi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৫৩ Ó Ó Ó Ó

‰Zqe, cxs- Avjx 

†nv‡mb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৫৪ Ó Ó Ó Ó
Kvqmvi, cxs- †gveviK, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৫৫ Ó Ó Ó Ó

BmgvCj, cxs- g„Z byi 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৫৬ Ó Ó Ó Ó

ev`kvn, cxs- ‡gv: 

BmgvCj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৫৭ Ó Ó Ó Ó

‡evinvb DwÏb, cxs- 

†gv: BmgvCj, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৫৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †bQvi, cxs- †gv: 

BDmyd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৫৯ Ó Ó Ó Ó
Rwni, cxs- g„Z †nv‡mb 

Avjx, mvs- DËi Svcyqv|
0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৬০ Ó Ó Ó Ó

RKwiqv, cxs- g„Z 

†nv‡mb Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৬১ Ó Ó Ó Ó
dviæK, cxs- Avgvbyjøvn,

mvs- DËi Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৬২ Ó Ó Ó Ó

kvnveywÏb, cxs- †gv: 

wmwÏK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৬৩ Ó Ó Ó Ó
mvBdzj, cxs- RKwiqv, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১৬৪ Ó Ó Ó Ó

ingZzjøvn, cxs- g„Z 

dRj Kwig, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৬৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iwk`, cxs- g„Z 

Avey Rvdi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৬৬ Ó Ó Ó Ó

gv‡jK, cxs- nvRx 

Avãyi iwk`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৬৭ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i, cxs- Avey 

Zv‡ni, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৬৮ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡mb, cxs- 

AvKei Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৬৯ Ó Ó Ó Ó

AvBqye Avjx, cxs- 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৭০ Ó Ó Ó Ó

Bw`ªm e‡`v, cxs- g„Z 

BmnvK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৭১ Ó Ó Ó Ó

byi Avng`, cxs- g„Z 

emy Djøvn, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৭২ Ó Ó Ó Ó

kwd Avig, cxs- g„Z 

Pvb wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৭৩ Ó Ó Ó Ó

Av³vi †nv‡Qb, cxs- 

kwd Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৭৪ Ó Ó Ó Ó

Avjx †nv‡mb, cxs- kwd

Avjg, mvs- DËi

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৭৫ Ó Ó Ó Ó

Lv‡j`v †eMg, Rs- g„Z 

†nv‡Qb Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১৭৬ Ó Ó Ó Ó

Av‡kK Djøvn, cxs- 

dwi`yj Avjg, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৭৭ Ó Ó Ó Ó
wgRvb, cxs- gvbœvb, mvs- 

DËi Svcyqv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৭৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj ReŸvi, cxs- g„Z

wmivRyj nK, mvs- DËi

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৭৯ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj DwÏb, cxs- 

ˆQq` Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৮০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ewki, cxs- e`i 

DwÏb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৮১ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- Avãyj 

nvwKg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৮২ Ó Ó Ó Ó

gbRyi Avjg, cxs- g„Z

†gŠ: Gikv` Avjx, mvs-

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৮৩ Ó Ó Ó Ó

byiæj Kv‡`i, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৮৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK Avng`, cxs- 

Rvjvj Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৮৫ Ó Ó Ó Ó

gby, cxs- g„Z kvn 

Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৮৬ Ó Ó Ó Ó

†gv: Rvjvj, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.18 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৮৭ Ó Ó Ó Ó

eRj Avng`, cxs- g„Z 

VvÛv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১৮৮ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- eRj 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৮৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjg, cxs- g„Z 

Avãyj nvwg`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৯০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: kixd, cxs- g„Z 

ewki Djøvn PwK`vi, mvs- 

 DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৯১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: kvnve DwÏb, cxs- 

†gv: kixd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৯২ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj DwÏb, cxs- 

bwRi †nv‡mb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৯৩ Ó Ó Ó Ó
‡gv: QziZ, cxs- g„Z Djv 

wgqv, mvs- DËi Svcyqv|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৯৪ Ó Ó Ó Ó

†njvj DwÏb, cxs- 

AvwRRyj nK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৯৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvQvBb, cxs- g„Z

nvRx Kvjy wgqv, mvs-

DËi Svcyqv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৯৬ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq`, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৯৭ Ó Ó Ó Ó

†gv: wQwÏK, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৯৮ Ó Ó Ó Ó

byi¾vnvb, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.14 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪১৯৯ Ó Ó Ó Ó

gvney Avjg, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২০০ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avemvi, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২০১ Ó Ó Ó Ó

‡ndvR DwÏb, cxs- Avey 

Rvdi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২০২ Ó Ó Ó Ó
ev`kv, cxs- g„Z dqRyj 

Kwig, mvs- DËi Svcyqv|
0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২০৩ Ó Ó Ó Ó

Aveyj nv‡mg, cxs- g„Z 

Qv‡ei Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২০৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BDmyd, cxs- g„Z 

‰Qq` Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২০৫ Ó Ó Ó Ó

‡jvKgvb, cxs- g„Z 

Qv‡ei Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২০৬ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

wQwÏK Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২০৭ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj, cxs- g„Z †gv: 

wQwÏK Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২০৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvCj, cxs- g„Z

†gv: wQwÏK Avng`, mvs-

 DËi Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২০৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx, cxs- g„Z 

†gv: wQwÏK Avng`, mvs- 

 DËi Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২১০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BDbyQ, cxs- g„Z 

†gv: wQwÏK Avng`, mvs- 

 DËi Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২১১ Ó Ó Ó Ó

‡ivwRbv, Rs- g„Z 

BDmyd Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২১২ Ó Ó Ó Ó

‡gvRvd&di Avng`, cxs- 

 g„Z Avwgi †nvmvBb, 

mvs- DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২১৩ Ó Ó Ó Ó

Rwgi DwÏb, cxs- Avey 

Rvdi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২১৪ Ó Ó Ó Ó

Rvnv½xi Avjg, cxs- 

†gv: wQwÏK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২১৫ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

‰Qq` Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২১৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BwjqvQ, cxs- g„Z 

†gŠ: nvRx byiæj nK, 

mvs- DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২১৭ Ó Ó Ó Ó

Kvgvj †nv‡mb, cxs- g„Z 

gKZzj †nv‡mb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২১৮ Ó Ó Ó Ó

wi`yqvb, cxs- g„Z iwdK 

DwÏb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২১৯ Ó Ó Ó Ó

AvRMi, cxs- g„Z Lwjj 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২২০ Ó Ó Ó Ó

wMqvm DwÏb, cxs- †gv: 

wQwÏK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২২১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs-

dinv`, mvs- DËi

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২২২ Ó Ó Ó Ó

nvweeyi ingvb, cxs- g„Z 

Avby wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২২৩ Ó Ó Ó Ó

gvney Avjg, cxs- g„Z 

Avãy Qvjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২২৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- Awj 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২২৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avwgb, cxs- g„Z 

Avãy QvËvi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২২৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iwdK, cxs- g„Z  

Avãy QvËvi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২২৭ Ó Ó Ó Ó

gbmyi Avjg, cxs- g„Z 

Avãy Qvjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২২৮ Ó Ó Ó Ó

‡mvjvBgvb, cxs- 

gKeyj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২২৯ Ó Ó Ó Ó
‡jvKgvb, cxs- gKeyj, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৩০ Ó Ó Ó Ó
GKivg, cxs- gKeyj, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.50 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৩১ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- ‡Rvbv 

Av³vi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৩২ Ó Ó Ó Ó

ggZvR †eMg, Rs- 

Aveyj Kv‡mg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৩৩ Ó Ó Ó Ó
gbRyi Avjg, cxs- 

ewki, mvs- DËi Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৩৪ Ó Ó Ó Ó
AvRg, cxs- g„Z Avwgb,

mvs- DËi Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৩৫ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২৩৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gbœvb, cxs- g„Z 

AvgRv` Avjx, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৩৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj †nvQvBb, cxs- 

g„Z RKwiqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৩৮ Ó Ó Ó Ó
‡gv: kixd, cxs- Avãy 

ï°zi, mvs- DËi Svcyqv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৩৯ Ó Ó Ó Ó

†gvZvnviv †eMg, Rs- 

Avãyj Rwjj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.50 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৪০ Ó Ó Ó Ó

ˆQq` Avng`, cxs- g„Z 

myjZvb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৪১ Ó Ó Ó Ó

w`j †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

byi †nv‡mb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৪২ Ó Ó Ó Ó

gvney Avjg, cxs- g„Z 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৪৩ Ó Ó Ó Ó

gvngy`v ‡eMg, Rs- †gŠ: 

Kvgvj DwÏb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৪৪ Ó Ó Ó Ó

gvngy`v LvZzb, Rs- g„Z 

‰Qq` Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৪৫ Ó Ó Ó Ó

mvÏvg †nv‡mb, cxs- 

BQvK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৪৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvCj, cxs- 

byiæj Avwgb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৪৭ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- g„Z

byi †nv‡mb, mvs- DËi

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২৪৮ Ó Ó Ó Ó

ingZ Djøvn, cxs- g„Z 

gyRvd&di Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৪৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK, cxs- kwd 

Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৫০ Ó Ó Ó Ó

‡iRvDj Kwig, cxs- 

Avãyj Mdzi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৫১ Ó Ó Ó Ó

Avjx AvKei, cxs- g„Z 

byiæj Bmjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৫২ Ó Ó Ó Ó

iægv †eMg, Rs- g„Z 

Qv‡ei Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৫৩ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gbœvb, cxs- g„Z 

BmgvCj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৫৪ Ó Ó Ó Ó

Avãyj nvbœvb, cxs- g„Z 

BmgvCj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৫৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avng` Kwei, cxs- 

g„Z BmgvCj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৫৬ Ó Ó Ó Ó

ûgvqyb Kwei, cxs- g„Z 

Kvjy wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৫৭ Ó Ó Ó Ó

Avãy ingvb, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৫৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Kvgvj, cxs- ˆQq` 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৫৯ Ó Ó Ó Ó

QziZ KvRj, Rs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২৬০ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK Avng`, cxs-

g„Z ivRv wgqv, mvs-

DËi Svcyqv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৬১ Ó Ó Ó Ó

Avãyj ReŸvi, cxs- g„Z 

gydvd&di, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৬২ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: K¡vix Avbmvi, cxs- 

g„Z Kwei Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

1.00 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৬৩ Ó Ó Ó Ó

GRnvi, cxs- g„Z 

BqvKzc Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৬৪ Ó Ó Ó Ó
wi`yqvb, cxs- g„Z byiæj 

nK, mvs- DËi Svcyqv|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৬৫ Ó Ó Ó Ó

Avãyj nK, cxs- g„Z 

BqvKze Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৬৬ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: Avey wQwÏK, cxs- 

g„Z Rqbvj Av‡e`xb, 

mvs- DËi Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৬৭ Ó Ó Ó Ó

‡dviKvb, cxs- g„Z 

Avãyj jwZd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৬৮ Ó Ó Ó Ó

KvBQvi, cxs- g„Z ‡gv: 

wQwÏK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৬৯ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: BDbyQ, cxs- g„Z 

†gv: wQwÏK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৭০ Ó Ó Ó Ó

gxi Kv‡mg, cxs- g„Z 

wQwÏK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৭১ Ó Ó Ó Ó

Avãyj †gvbvd, cxs- g„Z 

wgqv Rvb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২৭২ Ó Ó Ó Ó

byiæj nK, cxs- g„Z 

BqvKze Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৭৩ Ó Ó Ó Ó

Rwmg DwÏb, cxs- Avey

Rvdi, mvs- DËi

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৭৪ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: Bw`ªm, cxs- g„Z 

nvRx nvqiæjøvn, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৭৫ Ó Ó Ó Ó
byi †gvnv¤§`, cxs- †gv: 

Bw`ªm, mvs- DËi Svcyqv|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৭৬ Ó Ó Ó Ó
gKQz`, cxs- g„Z Avjx 

wgqv, mvs- DËi Svcyqv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৭৭ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৭৮ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj Avng`, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৭৯ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i wQwÏK, cxs- 

g„Z †gv: †nvQvBb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৮০ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Avjx, cxs- g„Z 

†gvt †nvQvBb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৮১ Ó Ó Ó Ó

Igi Avjx, cxs- g„Z 

†gvt †nvQvBb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৮২ Ó Ó Ó Ó

‡`‡jvqvi †nv‡mb, cxs- 

Avey Kv‡mg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৮৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iæ‡ej, cxs- †gv: 

†gv Í̄vK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২৮৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rwmg DwÏb, cxs- 

†gv: †nvQvBb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৮৫ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

Avãyj Kwig, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৮৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Rwjj, cxs- g„Z

Aveyj †mvjZvb, mvs-

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৮৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: bvwQi, cxs- †gv: 

Avwgb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৮৮ Ó Ó Ó Ó

Aveyj eki, cxs- g„Z 

Aveyj myjZvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৮৯ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- g„Z 

†gv: kixd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৯০ Ó Ó Ó Ó

ˆQq` Avjg, cxs- g„Z 

†gv: kixd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৯১ Ó Ó Ó Ó

myjZvb wgqv, cxs- g„Z 

†gv: kixd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৯২ Ó Ó Ó Ó

wmivR wgqv, cxs- g„Z 

†gv: kixd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৯৩ Ó Ó Ó Ó

dqRy wgqv, cxs- g„Z 

†gv: kixd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৯৪ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

g„Z Kvjy wgqv, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৯৫ Ó Ó Ó Ó

wmivRyj Bmjvg, cxs- 

g„Z Kvjy wgqv, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪২৯৬ Ó Ó Ó Ó

byi Avjg, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৯৭ Ó Ó Ó Ó

gbRyi Avjg, cxs- g„Z 

kvn Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৯৮ Ó Ó Ó Ó

RwKi, cxs- g„Z kvn 

Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪২৯৯ Ó Ó Ó Ó

Avãy Qvjvg, cxs- g„Z

Rvjvj Avng`, mvs-

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩০০ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩০১ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Rwjj, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩০২ Ó Ó Ó Ó

gvn`yj Kwig, cxs- g„Z 

Avãyj †gvbvd, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩০৩ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i wQwÏK, cxs- 

g„Z Rvjvj Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩০৪ Ó Ó Ó Ó

ev`kv, cxs- g„Z †gv: 

†nvQvBb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩০৫ Ó Ó Ó Ó

kvnve DwÏb, cxs- g„Z 

gvng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩০৬ Ó Ó Ó Ó

Rwmg DwÏb, cxs- g„Z 

gvng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩০৭ Ó Ó Ó Ó

Bqvwmb, cxs- g„Z 

gvng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩০৮ Ó Ó Ó Ó

wi`yqvb, cxs- g„Z 

gvng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩০৯ Ó Ó Ó Ó

Avbmviæj Kwig, cxs- 

g„Z gvng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩১০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: nvweeyjøvn, cxs- g„Z 

gvng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩১১ Ó Ó Ó Ó

‡gvi‡k`, cxs- g„Z 

gvng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩১২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avwgb, cxs- g„Z

Avey †mvjZvb, mvs-

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩১৩ Ó Ó Ó Ó

kvwn`v †eMg, Rs- g„Z 

dwi`v †eMg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩১৪ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j nK, cxs- 

gKmy` wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.60 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩১৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: nvRx BDbyQ, cxs- 

g„Z ingZ Avjx, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩১৬ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: Bqvwnqv, cxs- g„Z 

ingZ Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩১৭ Ó Ó Ó Ó
byi Avjg, cxs- g„Z jvj 

wgqv, mvs- DËi Svcyqv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩১৮ Ó Ó Ó Ó

‡nvmvBb, cxs- g„Z ew` 

Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩১৯ Ó Ó Ó Ó

nvQb Avjx, cxs- g„Z 

ew` Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩২০ Ó Ó Ó Ó

‡dviKvb, cxs- g„Z byi 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩২১ Ó Ó Ó Ó

Kzjmygv †eMg, Rs- g„Z 

†ejvj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩২২ Ó Ó Ó Ó

gvn`yj Kwig, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩২৩ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- 

gvndzRyj Kwig, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩২৪ Ó Ó Ó Ó

wi`yqvb, cxs- g„Z 

gvng` Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩২৫ Ó Ó Ó Ó

‡iRvDj Kwig, cxs- g„Z 

Lwjjyi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩২৬ Ó Ó Ó Ó

Rv‡Ki †nv‡mb, cxs- 

g„Z Lwjjyi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩২৭ Ó Ó Ó Ó

‡bvgvb nv‡dR, cxs- g„Z 

nv‡dR AvBqye Avjx, 

mvs- DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩২৮ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: byiæj Avdmvi, cxs- 

 g„Z DwRi Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩২৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †gvRv‡¤§j, cxs- 

g„Z wgqv †nv‡mb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৩০ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- g„Z 

Avãy †mvevnvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৩১ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z

Q`i Avwgb, mvs- DËi

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৩২ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- g„Z 

Awj Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৩৩ Ó Ó Ó Ó

Avãy mvËvi, cxs- g„Z 

nvwKg Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৩৪ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i, cxs- g„Z 

nvwKg Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৩৫ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z 

ew` Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৩৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡mb, cxs- g„Z 

Avãy mvjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৩৭ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j, cxs- g„Z 

†gvnv¤§` †nv‡mb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৩৮ Ó Ó Ó Ó

dwi`yj Avjg, cxs- g„Z 

iIkb Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৩৯ Ó Ó Ó Ó

gxi Kv‡mg, cxs- †gv: 

†nvQvBb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৪০ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

g„Z †gv: bwRi †nv‡mb, 

mvs- DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৪১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iwk`, cxs- g„Z 

Awj Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৪২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wQwÏK, cxs- g„Z 

†iv Í̄g Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৪৩ Ó Ó Ó Ó

‡Mvjvg Kv‡`i, cxs- g„Z 

†iv Í̄g Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৪৪ Ó Ó Ó Ó

dwi` Avjg, cxs- g„Z

†gvRv‡ni wgqv, mvs-

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৪৫ Ó Ó Ó Ó

‡Mvjvg AvKei, cxs- 

g„Z RwKi Avjg, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৪৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z byi 

Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৪৭ Ó Ó Ó Ó

Avãyj AvwRR, cxs- g„Z 

byi Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৪৮ Ó Ó Ó Ó
nvweeyjøvn, cxs- Avey 

e°i, mvs- DËi Svcyqv|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৪৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: bvRygywÏb, cxs- 

†gv: BmgvCj, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৫০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: eveyj, cxs- g„Z 

†gv: bvwQg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৫১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: RwKi, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৫২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ˆQq` Ms, cxs- g„Z 

Awj Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৫৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wmivR, cxs- g„Z 

kwd Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৫৪ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

kvn Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৫৫ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Avng`, cxs- g„Z 

Avãyj gZje, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৫৬ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- g„Z 

†Mvjvg Kv‡`i, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৫৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡Qb, cxs- g„Z

†gv: gZje, mvs- DËi

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৫৮ Ó Ó Ó Ó

Bgvg †nv‡mb, cxs- g„Z 

†gv: gZje, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৫৯ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

gbmyi wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৬০ Ó Ó Ó Ó

Ry‡jLv AvKZvi, Rs- 

g„Z Aveyj Kvjvg, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৬১ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

ivRv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৬২ Ó Ó Ó Ó

Avwgiæj Bmjvg, cxs- 

g„Z ivRv wgqv, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৬৩ Ó Ó Ó Ó

iwdK DwÏb, cxs- g„Z 

ivRv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৬৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iwk`, cxs- g„Z 

ivRv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৬৫ Ó Ó Ó Ó

Avãy mvjvg, cxs- g„Z 

ivRv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৬৬ Ó Ó Ó Ó

dwi`yj Avjg, cxs- 

Aveyj Kv‡kg, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৬৭ Ó Ó Ó Ó

wjqvKZ Avjx, cxs- g„Z 

nv‡dR Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৬৮ Ó Ó Ó Ó

Rwmg DwÏb, cxs- g„Z 

†cVvb Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৬৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: mBbyi, cxs- g„Z 

ivRv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৭০ Ó Ó Ó Ó

byiæj ˆQq`, cxs- g„Z

ivRv wgqv, mvs- DËi

Svcyqv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৭১ Ó Ó Ó Ó

gKeyj Avjg, cxs- g„Z 

†nv‡mb Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৭২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kwig, cxs- g„Z 

evuPv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৭৩ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

iwk` Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৭৪ Ó Ó Ó Ó
Kvwmg, cxs- ‡gv: ˆQq`, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৭৫ Ó Ó Ó Ó

m‡ivqvi, cxs- ‡gv: 

Avãyj Kwig, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৭৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj †gvbvd, cxs- g„Z 

gwm`yj nK, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৭৭ Ó Ó Ó Ó

‡Zvdv‡qj, cxs- g„Z 

Rvdi Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৭৮ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: kwdDj, cxs- g„Z 

AvwRRyi ingvb, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৭৯ Ó Ó Ó Ó

e`iæj nK, cxs- g„Z 

Avãyj MwY, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৮০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡Qb, cxs- g„Z 

†Rvbve Avjx, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৮১ Ó Ó Ó Ó

Kvgiæbœvnvi, cxs- g„Z 

†gvdv‡m&mi, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৮২ Ó Ó Ó Ó

gvIjvbv gvneye, cxs- 

†gŠ: Avey ˆZqe, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৮৩ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gvbœvb, cxs- g„Z

†gvdv‡m&mi, mvs- `wÿY

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৮৪ Ó Ó Ó Ó

m‡ivqvi, cxs- g„Z nvRx 

Avãy mvjvg, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৮৫ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- nvRx 

Bmjvg, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৮৬ Ó Ó Ó Ó

kvnveywÏb, cxs- Avey 

Zv‡ni, mvs- `wÿY 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৮৭ Ó Ó Ó Ó

Av‡kK Djøvn, cxs- 

gvIjvbv Avey ˆQq`, mvs- 

 `wÿY Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৮৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gvbœvb, cxs- 

‰Qq` Avng`, mvs- 

`wÿY Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৮৯ Ó Ó Ó Ó
‡gv: Rwmg, cxs- g„Z 

bwQg, mvs- DËi Svcyqv|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৯০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †bRvg DwÏb, cxs- 

g„Z bwQg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৯১ Ó Ó Ó Ó
‡bmvi DwÏb, cxs- g„Z 

bwQg, mvs- DËi Svcyqv|
0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৯২ Ó Ó Ó Ó

nv‡dR gvngy` ˆQq`, 

cxs- g„Z bwQg, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৯৩ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- g„Z 

†`Iqvb Avjx, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৯৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy mvgv`, cxs- g„Z 

†`Iqvb Avjx, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৯৫ Ó Ó Ó Ó
gwdR, cxs- †nv‡Qb 

Avjx, mvs- DËi Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৯৬ Ó Ó Ó Ó

Av‡bvqvi ‡nv‡Qb, cxs-

g„Z dRjyj Kwig, mvs-

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৯৭ Ó Ó Ó Ó

Rv‡Ki †nv‡mb, cxs- 

g„Z dRjyj Kwig, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৯৮ Ó Ó Ó Ó

‡dviKvb, cxs- g„Z 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৩৯৯ Ó Ó Ó Ó

AvwRRyj nK, cxs- g„Z 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪০০ Ó Ó Ó Ó

w`‡jvqviv, Rs- g„Z 

gZjd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪০১ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z 

†gvRvd&di, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪০২ Ó Ó Ó Ó

Av³vi Kvgvj, cxs- g„Z 

†gvRvd&di, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪০৩ Ó Ó Ó Ó

†gv Í̄vK, cxs- g„Z †gv: 

†nv‡Qb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪০৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

gyËzj †nv‡mb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪০৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BQnvK, cxs- g„Z 

gyËzj †nv‡mb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪০৬ Ó Ó Ó Ó

Rwni Avjg, cxs- g„Z 

Avãy QvËvi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪০৭ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

Avãy QvËvi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪০৮ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- g„Z 

Avãy QvËvi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪০৯ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: Rvjvj, cxs- g„Z

†Mvjvjyi ingvb, mvs-

DËi Svcyqv|

0.17 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪১০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †njvj, cxs- g„Z 

†Mvjvjyi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪১১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †ejvj, cxs- g„Z 

†Mvjvjyi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪১২ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: Avwgiæj, cxs- g„Z 

wmivR wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪১৩ Ó Ó Ó Ó

†gv: bvwmi, cxs- g„Z 

wmivR wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪১৪ Ó Ó Ó Ó

gxi Kv‡mg, cxs- g„Z 

wmivR wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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আর.এস 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪১৫ Ó Ó Ó Ó

Rvnv½xi Avjg, cxs- 

g„Z Avng` ‡mvevnvb, 

mvs- DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪১৬ Ó Ó Ó Ó
Rqbvj, cxs- g„Z †gv: 

ˆQq`, mvs- DËi Svcyqv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪১৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Ggivb, cxs- g„Z 

†gv: ˆQq`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪১৮ Ó Ó Ó Ó
gvgyb, cxs- g„Z †gv: 

ˆQq`, mvs- DËi Svcyqv|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪১৯ Ó Ó Ó Ó

Igi dviæK, cxs- g„Z 

†gv: ˆQq`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪২০ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj Bmjvg, cxs- 

g„Z †gv: ˆQq`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪২১ Ó Ó Ó Ó

Rv‡ei Avng`, cxs- g„Z 

Bgvg kixd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪২২ Ó Ó Ó Ó

‡gv³vi Avng`, cxs-

g„Z Bgvg kixd, mvs-

DËi Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪২৩ Ó Ó Ó Ó

kwdDj Avng`, cxs- 

g„Z Kvjv wgqv, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪২৪ Ó Ó Ó Ó

nv‡dR †gv³vi, cxs- 

g„Z Djv wgqv, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪২৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Kv‡mg, cxs- g„Z 

Djv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪২৬ Ó Ó Ó Ó

kvnveywÏb, cxs- g„Z 

†gv: bvwRg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪২৭ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

g„Z †gv: bvwRg, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪২৮ Ó Ó Ó Ó

Kwdj DwÏb, cxs- g„Z 

‡gv: bvwRg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪২৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Imgvb MwY, cxs- 

‡gv: †nv‡Qb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৩০ Ó Ó Ó Ó

Rvnv½xi, cxs- Avãy 

ReŸvi, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৩১ Ó Ó Ó Ó

Igi dviæK, cxs- g„Z 

byiæj nK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৩২ Ó Ó Ó Ó

Kvgvj, cxs- g„Z Avãyj 

jwZd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৩৩ Ó Ó Ó Ó
‡gv Í̄vK, cxs- g„Z Kwig 

`v`, mvs- DËi Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৩৪ Ó Ó Ó Ó

GRv`yj nK, cxs- byi 

Bmjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৩৫ Ó Ó Ó Ó

dwi` Avjg, cxs- g„Z

mweŸi Avng`, mvs-

DËi Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৩৬ Ó Ó Ó Ó

Avey wQwÏK, cxs- g„Z 

AvgRvZ Avjx, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৩৭ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i wQwÏK, cxs- 

g„Z Avby wgqv, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৩৮ Ó Ó Ó Ó

gyQv Avjx, cxs- g„Z byi 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪৩৯ Ó Ó Ó Ó

‰Qq`, cxs- g„Z 

†gvZv‡je, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৪০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvQvBb, cxs- g„Z 

dRj Kwig, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৪১ Ó Ó Ó Ó
mvBdzj, cxs- kvgy, mvs- 

DËi Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৪২ Ó Ó Ó Ó

Rûiv LvZzb, Rs- g„Z 

Avmjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৪৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: KvBQvi, cxs- †gv: 

†nvQvBb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৪৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy ingvb, cxs- g„Z 

Avãyj Rwjj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৪৫ Ó Ó Ó Ó

Rwjj, cxs- g„Z Avãyj 

Rwjj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৪৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gvbœvb, cxs- g„Z 

Avãyj Rwjj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৪৭ Ó Ó Ó Ó

nvbœvb, cxs- g„Z Avãyj 

Rwjj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৪৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wmwÏK, cxs- g„Z

†Mvjvjyi ingvb, mvs-

DËi Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৪৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: nvwbd, cxs- 

gvnmb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৫০ Ó Ó Ó Ó
kwd DwÏb, cxs- dRj 

nK, mvs- DËi Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪৫১ Ó Ó Ó Ó

Igi Avjx, cxs- g„Z 

evQv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৫২ Ó Ó Ó Ó

Avãy ingvb, cxs- g„Z 

evQv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৫৩ Ó Ó Ó Ó

Avjx AvKei, cxs- g„Z 

evQv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৫৪ Ó Ó Ó Ó
mgy`v, cxs- g„Z ‡cVvb 

Avjx, mvs- DËi Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৫৫ Ó Ó Ó Ó

Avdmvi Kvgvj, cxs- 

g„Z Aveyj †nv‡mb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৫৬ Ó Ó Ó Ó

nvwjgv †eMg, Rs- 

Avg`yi ingvb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৫৭ Ó Ó Ó Ó

AvmMi Avjx, cxs- 

dRj Kwig, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৫৮ Ó Ó Ó Ó

byi †nvQvBb, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৫৯ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

BqvKze Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৬০ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z 

BqvKze Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৬১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z

BqvKze Avjx, mvs- DËi

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৬২ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- g„Z 

gKQz`yj nK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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গৃহীত ব্যবস্থা 
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪৬৩ Ó Ó Ó Ó

BmgvCj, cxs- kwd 

Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৬৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vwdRyi, cxs- kwd 

Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৬৫ Ó Ó Ó Ó

wi`yqvb, cxs- kwd 

Avjg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৬৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- wgqv 

†nv‡Qb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৬৭ Ó Ó Ó Ó
‰Qq` byi, cxs- †gv Í̄vK, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৬৮ Ó Ó Ó Ó

BmgvBj, cxs- Aveyj 

nv‡mg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৬৯ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- g„Z 

wRqvDj nK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৭০ Ó Ó Ó Ó

nv‡mg, cxs- g„Z 

wRqvDj nK, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৭১ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avig, cxs- g„Z 

Aveyj ‡nv‡mb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৭২ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj DwÏb, cxs- g„Z 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৭৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK Avng`, cxs- 

Aveyj nv‡mg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৭৪ Ó Ó Ó Ó
‡bQvi, cxs- Avey Zv‡ni, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৪৪৭৫ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

g„Z †gv: †nv‡Qb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৭৬ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡Qb, cxs- g„Z 

Kwei ‡nv‡Qb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৭৭ Ó Ó Ó Ó

Avãyj †gvbvd, cxs- g„Z 

Awj Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৭৮ Ó Ó Ó Ó

mywbqv, cxs- g„Z Aveyj 

†nv‡mb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৭৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iwk`, cxs- g„Z 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৮০ Ó Ó Ó Ó

`vby wgqv, cxs-g„Z †gv: 

†nv‡Qb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৮১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj eki, cxs- g„Z 

nvwg` eKmy, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৮২ Ó Ó Ó Ó

‡nv‡Qb Avjx, cxs- g„Z 

†gvnv¤§`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৮৩ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gvbœvb, cxs- g„Z 

Wvt byiæ”Qdv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৮৪ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

Wvt byiæ”Qdv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৮৫ Ó Ó Ó Ó

‡mvjvBgvb, cxs- g„Z 

Avãyj jwZd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৮৬ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡Qb, cxs- g„Z 

Avãyj jwZd, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪৮৭ Ó Ó Ó Ó

nv‡dR BmgvCj, cxs- 

g„Z dRj Kwig, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৮৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj †gvbvd, cxs- g„Z 

Aveyj eki, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৮৯ Ó Ó Ó Ó
Rvnv½xi, cxs- ˆQq`, 

mvs- DËi Svcyqv|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৯০ Ó Ó Ó Ó

iwk` Avng`, cxs- g„Z 

Kvjv wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৯১ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj mI`vMi, cxs- 

g„Z bwRi Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৯২ Ó Ó Ó Ó

kwdDj Avjg, cxs- g„Z 

kidZ Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvQvBb, cxs-

‰Qq` Avjg, mvs- DËi

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৯৪ Ó Ó Ó Ó

gybZvR, Rs- 

gvngy`yjøvn, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৯৫ Ó Ó Ó Ó

AvRMi Avjx, cxs- g„Z 

†Rvbve Avjx, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৯৬ Ó Ó Ó Ó

e`i DwÏb, cxs- gKeyj 

Avng`, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৯৭ Ó Ó Ó Ó

eKwZqvi Avng`, cxs- 

gKeyj Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৪৯৮ Ó Ó Ó Ó

w`jyqviv, cxs- gvngy`yj 

†nv‡mb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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ঠিকানা
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জবরদখলের 
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সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৪৯৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡mb, cxs- g„Z 

RwKi Avng`, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫০০ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- †gv: 

†nv‡mb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫০১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kvn, cxs- g„Z 

Beªvwng, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫০২ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni wgqv, mvs- 

DËi Svcyqv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫০৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: dwi` Avjg, cxs- 

g„Z `vby wgqv, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫০৪ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gvbœvb, cxs- 

Aveyj Kvjvg, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫০৫ Ó Ó Ó Ó

Avãy ingvb, cxs- 

Rvjvj DwÏb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫০৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy gwR`, cxs- Rvjvj 

DwÏb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫০৭ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- 

Rvjvj DwÏb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫০৮ Ó Ó Ó Ó

Rv‡ei, cxs- Rvjvj 

DwÏb, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫০৯ Ó Ó Ó Ó

kvn  Avjg, cxs- 

wRqveyj, mvs- DËi 

Svcyqv|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫১০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãy QvËvi, cxs- 

g„Z †Mvjvjyi ingvb, 

mvs- gvivÿv †Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫১১ Ó Ó Ó Ó

gvBgybv Av³vi, cxs- 

Qv‡j Avng`, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫১২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gwR`, cxs- nvRx 

wgqv †nv‡mb, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫১৩ Ó Ó Ó Ó

kwn`yj Bmjvg, cxs- 

g„Z byiæ”Qdv, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫১৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iweDj Avjg, cxs- 

g„Z byiæ”Qdv, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫১৫ Ó Ó Ó Ó

Kvgvj †nv‡Qb, cxs- 

wQwÏK Avng`, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫১৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wi`yqvb, cxs- Rvdi 

Avjg, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫১৭ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq`, cxs- g„Z

bvRy wgqv, mvs- gvivÿv

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫১৮ Ó Ó Ó Ó

‡jvKgvb nvwKg, cxs- 

Avwj Avng`, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫১৯ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj †nv‡Qb, cxs- 

gKeyj †nv‡mb, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫২০ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

evQv wgqv, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫২১ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡Qb, cxs- g„Z 

Avãyj Kv‡`i, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫২২ Ó Ó Ó Ó

wRqveyj †nv‡mb, cxs- 

GLjvm, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৪৫২৩ Ó Ó Ó Ó

Imgvb, cxs- ‡gv: bvwmi 

Avjx, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫২৪ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj, cxs- Avãy 

iwng, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫২৫ Ó Ó Ó Ó

e‡`v, cxs- g„Z û`v 

ingvb, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫২৬ Ó Ó Ó Ó

byi Kwei, cxs- g„Z 

Avãyj Kv‡`i, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫২৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †di‡`Šm, cxs- 

Aveyj Kvjvg, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫২৮ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- g„Z 

†gv: ˆQq`, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫২৯ Ó Ó Ó Ó

gvnveye Avjg, cxs- 

Aveyj Kvjvg, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৩০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †bQvi, cxs- Avey

Zv‡ni, mvs-

gvivÿv‡Nvbv|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৩১ Ó Ó Ó Ó

Avdmvi, cxs- Avey 

Zv‡ni, mvs- 

gvivÿv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৩২ Ó Ó Ó Ó

Aveyj †nv‡mb, cxs-

Avgev›` Avjx, mvs-

gvivÿv †Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৩৩ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq`, cxs- g„Z 

nvmy wgqv, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৩৪ Ó Ó Ó Ó

Avwbg Avjg, cxs- g„Z 

Kvj~ wgqv, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৪৫৩৫ Ó Ó Ó Ó

Qv‡j Avng`, cxs- g„Z 

Av‡bvqvi †nv‡Qb, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৩৬ Ó Ó Ó Ó

‡Mvjvjyi ingvb, cxs- 

nvRx AvmgZ Avjx, mvs- 

 gvivÿv †Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৩৭ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- g„Z 

myjZvb Avng`, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৩৮ Ó Ó Ó Ó

Kvgvj †nv‡mb, cxs- g„Z 

myjZvb Avng`, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৩৯ Ó Ó Ó Ó

Rv‡Ki †nv‡mb, cxs- 

g„Z myjZvb Avng`, mvs- 

 gvivÿv †Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৪০ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj, cxs- g„Z nvwKg 

Avjx, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৪১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BDbyQ, cxs- g„Z 

Kvjy wgqv, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৪২ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

gvivÿv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৪৩ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

gvivÿv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৪৪ Ó Ó Ó Ó

gv: Kv‡mg Avjx, cxs- 

g„Z†mvjZvb Avng`, 

mvs- gvivÿv‡Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৪৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: bvwQi DwÏb, cxs- 

g„Z †mvjZvb Avng`, 

mvs- gvt ‡Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৪৬ Ó Ó Ó Ó

wmivRyj Bmjvg, cxs- 

g„Z †mvjZvb Avng`, 

mvs- gvt ‡Nvbv|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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িন্তব্য

৪৫৪৭ Ó Ó Ó Ó
‡gv: †njvj, cxs- Avey 

Zv‡ni, mvs- gvt ‡Nvbv|
0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৪৮ Ó Ó Ó Ó
gywk©`v, Rs- byi Avjg, 

mvs- gvt ‡Nvbv|
0.50 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৪৯ Ó Ó Ó Ó

kvnveywÏb, cxs- Avey

Zv‡ni, mvs- gvivÿv

†Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৫০ Ó Ó Ó Ó

Aveyj eki, cxs- g„Z 

AvwRRyi ingvb, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৫১ Ó Ó Ó Ó

m‡ivqvi, cxs- g„Z †gvt 

†nv‡mb, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৫২ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj †nv‡mb, cx- g„Z 

†mvjZvb Avng`, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৫৩ Ó Ó Ó Ó

‡mvbv wgqv, cxs- m`i 

Avwgb, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৫৪ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj Bmjvg, cxs- 

Q`i Avwgb, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.14 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৫৫ Ó Ó Ó Ó

AviRy †eMg, Rs- g„Z 

igRvb, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৫৬ Ó Ó Ó Ó

gv‡jK, cxs- gxi 

†nv‡mb, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৫৭ Ó Ó Ó Ó

Avãyj †gvbvd, cxs- gxi 

†nv‡mb, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৫৮ Ó Ó Ó Ó

‡g‡n`v, Rs- byi 

†gvnv¤§`, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 
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িন্তব্য

৪৫৫৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avey Zv‡ni, cxs- 

g„Z gywÝ wgqv, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৬০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: RvKvwiqv, cxs- 

†gv: †nvQvBb, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৬১ Ó Ó Ó Ó

byiæj nK, cxs- g„Z

dRjyi ingvb, mvs-

gvivÿv †Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৬২ Ó Ó Ó Ó

gvBgybv, Rs- 

†gvRv‡¤§j, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৬৩ Ó Ó Ó Ó

†gv: †gv Í̄vK, cxs- g„Z 

jvj ˆQq`, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৬৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: bvwQi, cxs- g„Z 

bvRy wgqv, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৬৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iwdK DwÏb, cxs- 

†gv: †nvQb, mvs- gvivÿv 

†Nvbv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৬৬ Ó Ó Ó Ó

kvgmyb bvnvi, Rs- 

dwi` Avjg, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৬৭ Ó Ó Ó Ó

Avãy QvËvi, cxs- 

†Mvjvjyi ingvb, mvs- 

gvivÿv †Nvbv|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৬৮ Ó Ó Ó Ó

Gbvgyj nK, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

gv‡Si cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৬৯ Ó Ó Ó Ó

gvngy`v, Rs- Avjx 

Avng`, mvs- gv‡Si 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৭০ Ó Ó Ó Ó

gvndzR, Rs- †Zvdv‡qj 

Avng`, mvs- gv‡Si 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫৭১ Ó Ó Ó Ó

wRqvDi ingvb, cxs- 

†Zvdvqj Avng`, mvs- 

gv‡Si cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৭২ Ó Ó Ó Ó

BQvnvK, cxs- g„Z nvRx 

ZRy wgqv, mvs- gv‡Si 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৭৩ Ó Ó Ó Ó

e`i DwÏb, cxs- g„Z 

djvZzb, mvs- gv‡Si 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৭৪ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- g„Z 

Bev`yj nK, mvs- gv‡Si 

cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৭৫ Ó Ó Ó Ó

nvwee Djøvn, cxs- g„Z

Bev`yj nK, mvs- gv‡Si

cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৭৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvCj, cxs- 

Kv‡mg Avjx, mvs- 

gv‡Si cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৭৭ Ó Ó Ó Ó

Kvgiæj Bmjvg, cxs- 

kwd Avjg, mvs- gv‡Si 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৭৮ Ó Ó Ó Ó
iwe Avjg, cxs- †gvt

iwk`, mvs- gv‡Si cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৭৯ Ó Ó Ó Ó
kvgmy Avjg, cxs- ‡gv: 

iwk`, mvs- gv‡Si cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৮০ Ó Ó Ó Ó
gvney Avjg, cxs- †gv: 

iwk`, mvs- gv‡Si cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৮১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iwk`, cxs- g„Z 

Avãy ingvb, mvs- 

gv‡Si cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৮২ Ó Ó Ó Ó

Avãy QvËvi, cxs- g„Z

Aveyj Lv‡qi, mvs gv‡Si

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫৮৩ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avjg, cxs- g„Z 

ˆQq` Avjg, mvs gv‡Si 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৮৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv³vi ‡nv‡mb, cxs- 

g„Z †gvt Qzwd, mvs 

gv‡Si cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৮৫ Ó Ó Ó Ó

KvDQvi Avjg, cxs- g„Z 

†Mvjvg Kv‡`i, mvs 

gv‡Si cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৮৬ Ó Ó Ó Ó

‡kL Avng`, cxs- Kwei 

Avng`, mvs gv‡Si 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৮৭ Ó Ó Ó Ó

w`j †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

†gvt Qwe, mvs gv‡Si 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৮৮ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- g„Z 

gKeyj Avng`, mvs 

gv‡Si cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৮৯ Ó Ó Ó Ó

gwbi Avng`, cxs- g„Z 

Avãy ingvb, mvs gv‡Si 

cvov|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৯০ Ó Ó Ó Ó

Uzwb †eMg, Rs- g„Z 

Aveyj Kvjvg, mvs 

gv‡Si cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৯১ Ó Ó Ó Ó
Zzjv wgqv, cxs- g„Z bRy 

wgqv, mvs gv‡Si cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৯২ Ó Ó Ó Ó

¸j Rvnvb, Rs- g„Z 

GLjvQ, mvs gv‡Si 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৯৩ Ó Ó Ó Ó

RvBZzb bvnvi, Rs- g„Z 

gbRyi Avjg, mvs 

gv‡Si cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৯৪ Ó Ó Ó Ó

dviæK, cxs- g„Z †Mvjvg 

Kv‡`i, mvs- gv‡Si 

cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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দাগ
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আর.এস 

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৫৯৫ Ó Ó Ó Ó

Avwgb Djøvn, cxs- g„Z

Avjx Avng`, mvs-

gvBR cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৯৬ Ó Ó Ó Ó

‡Zvdv‡qj Avng`, cxs- 

g„Z †Mvjvg Kv‡`i, mvs- 

gvBR cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৯৭ Ó Ó Ó Ó

gvgybyi iwk`, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৯৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvQvBb gby, cxs- 

g„Z m`i Avwgb, mvs- 

gv‡Si cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৫৯৯ Ó Ó Ó Ó

byi Bmjvg, cxs- g„Z 

iIkb Avjx, mvs- 

gv‡Si cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬০০ Ó Ó Ó Ó

mvbv Djøvn, cxs- byi 

Bmjvg, mvs- gv‡Si 

cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬০১ Ó Ó Ó Ó

Avey wQwÏK, cxs- Avãyj 

Kv‡`i, mvs- gv‡Si 

cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬০২ Ó Ó Ó Ó

AvmMi Avjx, cxs- g„Z 

†nv‡mb Avjx, mvs- 

gv‡Si cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬০৩ Ó Ó Ó Ó

mBbyi, cxs- g„Z Aveyj 

nv‡mg, mvs- gv‡Si 

cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬০৪ Ó Ó Ó Ó

mv‡Rbyi, cxs- g„Z 

Aveyj nv‡mg, mvs- 

gv‡Si cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬০৫ Ó Ó Ó Ó

ew`Dj Avjg, cxs- g„Z 

Avwgi Avjx, mvs- 

gv‡Si cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬০৬ Ó Ó Ó Ó
mygvBqv †eMg, Rs- g„Z 

dwi`, mvs- gv‡Si cvov|
0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬০৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj †nv‡mb, cxs- g„Z 

ˆZqg †Mvjvj, mvs- 

gv‡Si cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬০৮ Ó Ó Ó Ó

Rwmg, cxs- g„Z ew`Dj

Avjg, mvs- gv‡Si

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬০৯ Ó Ó Ó Ó
Avigvb, cxs- g„Z wRbZ 

Avjx, mvs- gvBR cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬১০ Ó Ó Ó Ó
Imgvb, cxs- g„Z wRbZ 

Avjx, mvs- gvBR cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬১১ Ó Ó Ó Ó
BmgvCj, cxs- Kv‡mg 

Avjx, mvs- gvBR cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬১২ Ó Ó Ó Ó
wi`yqvb, cxs- g„Z byi 

Avjg, mvs- gvBR cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬১৩ Ó Ó Ó Ó
mBbyi, cxs- g„Z †nv‡Qb 

Avjx, mvs- gvBR cvov|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬১৪ Ó Ó Ó Ó

‡gvt Kwig, cxs- g„Z 

gwbiæ¾vgvb, mvs- 

gvBR cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬১৫ Ó Ó Ó Ó

byiæj †nv`v, cxs- g„Z 

gwbiæ¾vgvb, mvs- 

gvBR cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬১৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z 

gwbiæ¾vgvb, mvs- 

gvBR cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬১৭ Ó Ó Ó Ó

kvnvbv †eMg, Rs- g„Z 

Kvqmvi, mvs- gvBR 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬১৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

eRj Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬১৯ Ó Ó Ó Ó

iv‡k`v †eMg, Rs- g„Z

VvÛv wgqv, mvs- gvBR

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬২০ Ó Ó Ó Ó

Avey e°i, cxs- g„Z 

†cVvb Avjx, mvs- gvBR 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬২১ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡je, cxs- g„Z 

‡cVvb Avjx, mvs- gvBR 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬২২ Ó Ó Ó Ó

gwiqg LvZzb, Rs- 

Kv‡mg Avjx, mvs- 

gvBR cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬২৩ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡Qb, cxs- g„Z 

Avjx AvKei, mvs- 

gvBR cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬২৪ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gvbœvb, cxs- g„Z 

†gvRvd&di Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬২৫ Ó Ó Ó Ó

Kwdj DwÏb, cxs- g„Z 

gvt Rv‡ei Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬২৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kv wgqv, cxs- 

g„Z Rvdi Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬২৭ Ó Ó Ó Ó

bvwmi, cxs- g„Z gKeyj 

Avng`, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬২৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãy ï°zi, cxs- 

g„Z BDmyd Avjx, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬২৯ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

BDmyd Avjx, mvs- 

gvBR cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৩০ Ó Ó Ó Ó

‡gv³vi Avng`, cxs- 

g„Z †gv: Bmjvg, mvs- 

gvBR cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৩১ Ó Ó Ó Ó

Kwei Avng`, cxs- g„Z 

Avãyj Rwjj, mvs- 

gvBR cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৩২ Ó Ó Ó Ó

‡gvnv¤§` Avjx, cxs- g„Z

ZRygywÏb, mvs- gvBR

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৩৩ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆmq`, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৩৪ Ó Ó Ó Ó

Gbv‡qZzjøvn, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৩৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãy ï°zi, cxs- 

g„Z nvRx gby wgqv, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৩৬ Ó Ó Ó Ó

‡nv‡mb Avjx, cxs- g„Z 

nvRx gby wgqv, mvs- 

gvBR cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৩৭ Ó Ó Ó Ó

Rv‡ei †nv‡mb, cxs- 

nvRx Qv‡jn Avng`, mvs- 

 gvBR cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৩৮ Ó Ó Ó Ó

Kwei Avng`, cxs- nvRx 

Qv‡jn Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৩৯ Ó Ó Ó Ó

mvRy, cxs- ewki 

Avng`, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৪০ Ó Ó Ó Ó

gybZvR †eMg, Rs- 

†mvbv wgqv, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৪১ Ó Ó Ó Ó

wi`yqvb, cxs- g„Z 

BmgvBj, mvs- gvBR 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৪২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

ew` Avjg, mvs- gvBR 

cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৪৩ Ó Ó Ó Ó

nviæb, cxs- g„Z 

BmgvBj, mvs- gvBR 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৪৪ Ó Ó Ó Ó

bvRgyj nvmvb, cxs- g„Z 

dwi`yj Bmjvg, mvs- 

gvBR cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৪৫ Ó Ó Ó Ó

AvmMi †nv‡mb, cxs-

g„Z Aveyj kixd, mvs-

gvBR cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৪৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kvn, cxs- g„Z 

†ki Avjx, mvs- gvBR 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৪৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

†gvt kixd, mvs- gvBR 

cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৪৮ Ó Ó Ó Ó

ew`Di ingvb, cxs- g„Z 

BqvKze Avjx, mvs- 

gvBR cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৪৯ Ó Ó Ó Ó

byiæbœvnvi, Rs- g„Z 

†LvKb, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৫০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Kwig DwÏb, cxs- 

g„Z Avey Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৫১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wi`yqvb, cxs- g„Z 

Avey Avng`, mvs- gvBR 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৫২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Rwjj, cxs- g„Z 

Avey Avng`, mvs- gvBR 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৫৩ Ó Ó Ó Ó

‡bRvg DwÏb, cxs- g„Z 

Avey Avng`, mvs- gvBR 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৫৪ Ó Ó Ó Ó

widvZzj Bmjvg, cxs- 

g„Z Avey Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - -  2 - - emZ evox Ó

৪৬৫৫ Ó Ó Ó Ó

kvnveywÏb, cxs- g„Z 

Avey Avng`, mvs- gvBR 

cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৫৬ Ó Ó Ó Ó
¯̂cb, cxs- g„Z webv P›`ª 

iwk, mvs- gvBR cvov|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৫৭ Ó Ó Ó Ó

Gbvgyj nK, cxs- g„Z 

†gv: kixd, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৫৮ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj DwÏb, cxs- g„Z

†gvt kixd, mvs- gvBR

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৫৯ Ó Ó Ó Ó

jwZdzj Bmjvg, cxs- 

g„Z †gvt kwid, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৬০ Ó Ó Ó Ó

‡gvt gwbiæj Bmjvg, 

cxs- g„Z bwRi Avng`, 

mvs- gvBR cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৬১ Ó Ó Ó Ó
‡gv: Kvw`i, cxs- kwn`yj 

nK, mvs- gvBR cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৬২ Ó Ó Ó Ó

‡gv‡k©`v †eMg, cxs- g„Z 

†gv Í̄vwdRyi, mvs- gvBR 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৬৩ Ó Ó Ó Ó

Rvgvj, cxs- g„Z 

†gv Í̄vwdRyi, mvs- gvBR 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৬৪ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj, cxs- g„Z 

†gv Í̄vwdRyi, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৬৫ Ó Ó Ó Ó

m‡ivqvi, cxs- g„Z 

†gv Í̄vwdRyi, mvs- gvBR 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৬৬ Ó Ó Ó Ó

Rwmg, cxs- g„Z

†gv Í̄vwdRyi, mvs- gvBR

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৬৭ Ó Ó Ó Ó

mv‡ei Avng, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.16 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৬৮ Ó Ó Ó Ó

Avãy mvjvg, cxs- g„Z 

Avjx ‡nv‡mb, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৬৯ Ó Ó Ó Ó

‡ivwR Djøvn, cxs- g„Z 

Avjx ‡nv‡mb, mvs- 

gvBR cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৭০ Ó Ó Ó Ó
mg‡ivR, cxs- g„Z 

eveyj, mvs- gvBR cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৭১ Ó Ó Ó Ó

wjqvKZ Avjx, cxs- 

ev`kv wgqv, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৭২ Ó Ó Ó Ó

Avjx †nv‡Qb, cxs- g„Z 

mvgy wgqv, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৭৩ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z 

Zv‡je Avjx, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৭৪ Ó Ó Ó Ó
RyevBi, cxs- dRj 

Kwig, mvs- gvBR cvov|
0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৭৫ Ó Ó Ó Ó
mvBdzj, cxs- dRj 

Kwig, mvs- gvBR cvov|
0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৭৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- Avãy 

mvjvg, mvs- gvBR 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৭৭ Ó Ó Ó Ó

iwe Avjg, cxs- Aveyj 

Kvjvg, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৭৮ Ó Ó Ó Ó

‡gŠt Avwgb, cxs- g„Z 

Igi Avjx, mvs- gvBR 

cvov|

0.18 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৭৯ Ó Ó Ó Ó
iwdK, cxs- g„Z Avãyj

Kwig, mvs- gvBR cvov|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৮০ Ó Ó Ó Ó
Igi dviæK, cxs- kwd 

Avjg, mvs- gvBR cvov|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৮১ Ó Ó Ó Ó

wMqvm DwÏb, cxs- g„Z 

Kvgvj DwÏb, mvs- 

gvBR cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৮২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gvbœvb, cxs- g„Z 

kvgmyj Avjg, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৮৩ Ó Ó Ó Ó

iwdK DwÏb, cxs- g„Z 

IqvR DwÏb, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৮৪ Ó Ó Ó Ó
wgRvb, cxs- g„Z AvQZ 

Avjx, mvs- gvBR cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৮৫ Ó Ó Ó Ó

Lvqiæj Zv‡ni, cxs- g„Z 

gwbiæ¾vgvb, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৮৬ Ó Ó Ó Ó

dRj Avng`, cxs- g„Z 

gwbiæ¾vgvb, mvs- 

gvBR cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৮৭ Ó Ó Ó Ó

QwKbv LvZzb, Rs- g„Z 

g‡bvni Avjx, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৮৮ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

g‡bvni Avjx, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৮৯ Ó Ó Ó Ó

Avwgbyj Bmjvg, cxs- 

g„Z Kwei Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৬৯০ Ó Ó Ó Ó

dRj Kwig, cxs- g„Z 

gwZDi ingvb, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৯১ Ó Ó Ó Ó

AvjZvd DwÏb, cxs- 

g„Z †gvRvd&di Avt, mvs- 

 gvBR cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৯২ Ó Ó Ó Ó

AveŸvm, cxs- g„Z

†gvRvd&di Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡gvt †nvQvBb, cxs- g„Z 

GRvnvi wgqv, mvs- 

gvBR cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৯৪ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡mb, cxs-

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৯৫ Ó Ó Ó Ó

‡gvt AvjgMxi, cxs- 

Aveyj ‡nv‡mb, mvs- 

gvBR cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৯৬ Ó Ó Ó Ó

gKmy`yj Kwig, cxs- 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

gvBR cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৯৭ Ó Ó Ó Ó

‡gvt Lig Avjx, cxs- 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

gvBR cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৯৮ Ó Ó Ó Ó

Awj Avng`, cxs- g„Z 

Avjx †nvQvBb, mvs- 

gvBR cvov|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৬৯৯ Ó Ó Ó Ó

gwdR Avjg, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭০০ Ó Ó Ó Ó

jvBjv †eMg, Rs- g„Z 

ewki Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭০১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rwmg DwÏb, cxs- 

Aveyj eki, mvs- gvBR 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭০২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Kvwmg, cxs- g„Z 

ew`Di ingvb, mvs- 

gvBR cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭০৩ Ó Ó Ó Ó

Avey Rvdi, cxs- g„Z 

Zvjy Avjx, mvs- gvBR 

cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭০৪ Ó Ó Ó Ó

Aveyj †nvQvBb, cxs- 

ew`Di ingvb, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭০৫ Ó Ó Ó Ó
RyjKvm, cxs- Aveyj

eki, mvs- gvBR cvov|
0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭০৬ Ó Ó Ó Ó
Bqvwmb, cxs- Aveyj 

eki, mvs- gvBR cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭০৭ Ó Ó Ó Ó

gbmyi Avjg, cxs- g„Z 

mv‡ne wgqv, mvs- gvBR 

cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭০৮ Ó Ó Ó Ó

iv‡k`v †eMg, Rs- 

Rvjvj Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭০৯ Ó Ó Ó Ó

†gvdv¾j, cxs- g„Z 

gwbi Avjx, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭১০ Ó Ó Ó Ó

AvmgZ Avjx, cxs- g„Z 

gwbi Avjx, mvs- gvBR 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭১১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx, cxs- g„Z 

gwbi Avjx, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭১২ Ó Ó Ó Ó

‡gvqvmviv, Rs- 

wjqvKZ, mvs- gvBR 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭১৩ Ó Ó Ó Ó
iwe Avjg, cxs- Avãyj 

nvwKg, mvs- gvBR cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭১৪ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z 

gybi Avjx, mvs- gvBR 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭১৫ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

gybi Avjx, mvs- gvBR 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭১৬ Ó Ó Ó Ó
‡ejvj, cxs- g„Z gybi 

Avjx, mvs- gvBR cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭১৭ Ó Ó Ó Ó
gby wgqv, cxs- g„Z 

kvgmy, mvs- gvBR cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭১৮ Ó Ó Ó Ó

‡`‡jvqvi, cxs- AvwRRyi

ingvb, mvs- gvBR

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭১৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK , cxs- AvwRRyi 

ingvb, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭২০ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡kg, cxs- g„Z 

gybi Avjx, mvs- gvBR 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭২১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: kvn Avjg, cxs- 

g„Z nvmvb, mvs- gvBR 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭২২ Ó Ó Ó Ó
kvby, cxs- Avjx AvRMi, 

mvs- gvBR cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭২৩ Ó Ó Ó Ó

RyevBi, cxs- Kwei 

Avng`, mvs- gvBR 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭২৪ Ó Ó Ó Ó

Avgvbyjøvn, cxs- g„Z 

Avãyj bex, mvs- gvBR 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭২৫ Ó Ó Ó Ó
Rvnvbviv, Rs- Avãyj

MwY, mvs- gvBR cvov|
0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭২৬ Ó Ó Ó Ó

kwdDj Avjg, cxs- g„Z 

Rvjvj, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭২৭ Ó Ó Ó Ó
Avjg, cxs- Avey Zv‡ni, 

mvs- gvBR cvov|
0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭২৮ Ó Ó Ó Ó

†gv: Aveyj Kvjvg, cxs- 

g„Z Avãyj Lv‡jK, mvs- 

gvBR cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭২৯ Ó Ó Ó Ó

‡RvevB`v LvZzb, cxs- 

g„Z Avãyj Lv‡jK, mvs- 

gvBR cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৩০ Ó Ó Ó Ó

AvjgMxi, cxs- Avey 

wQwÏK, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৩১ Ó Ó Ó Ó

Rvnv½xi, cxs- Avey 

wQwÏK, mvs- gvBR 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৩২ Ó Ó Ó Ó
Avey wQwÏK, cxs- bvRy, 

mvs- gvBR cvov|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৩৩ Ó Ó Ó Ó

‡dviKvb, cxs- g„Z 

Aveyj eki, mvs- gvBR 

cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৩৪ Ó Ó Ó Ó

AveŸvm, cxs- g„Z 

†gvRvd&di, mvs- gvBR 

cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৩৫ Ó Ó Ó Ó

bv‡Rg DwÏb, cxs- g„Z 

BmgvCj, mvs- gvBR 

cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৩৬ Ó Ó Ó Ó

Avbmviæj Kwig, cxs- 

g„Z Avjx Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৩৭ Ó Ó Ó Ó

Avjx †nv‡mb, cxs- g„Z 

QweŸi Avng`, mvs- 

gvBR cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৩৮ Ó Ó Ó Ó

AvKei Avng`, cxs- 

g„Z Q`i Avwgb, mvs- 

gvBR cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৩৯ Ó Ó Ó Ó

wRqvDi ingvb, cxs-

†Zvdv‡qj Avng`, mvs-

BDbyQLvjx|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৪০ Ó Ó Ó Ó
‡njvj, cxs- byiæj 

Avjg, mvs- BDbyQLvjx|
0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৪১ Ó Ó Ó Ó
Rqbvj, cxs- Kv‡mg 

Avjx, mvs- BDbyQLvjx|
0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৪২ Ó Ó Ó Ó

Lyi‡k` Avjg, cxs- 

Kv‡mg Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৪৩ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avjg, cxs- g„Z 

iv‡k` wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৪৪ Ó Ó Ó Ó

byi Bmjvg, cxs- Rv‡ei 

Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৪৫ Ó Ó Ó Ó

gybmyi Avjg, cxs- g„Z 

byiæj nK, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৪৬ Ó Ó Ó Ó

iwe Imgvb, cxs- g„Z 

byiæj nK, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৪৭ Ó Ó Ó Ó
iwKZzjøvn, cxs- Rwmg 

DwÏb, mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৪৮ Ó Ó Ó Ó

m‡ivqvi, cxs- wQwÏK 

Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৪৯ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

Aveyj Kvjvg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৫০ Ó Ó Ó Ó

bRiæj Bmjvg, cxs- 

g„Z Aveyj Kvjvg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৫১ Ó Ó Ó Ó

‡gvt AvRg, cxs- g„Z 

Aveyj Kvjvg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৫২ Ó Ó Ó Ó

knx`yj Bmjvg, cxs-

g„Z Aveyj Kvjvg, mvs-

BDbyQLvjx|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৫৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvCj, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৫৪ Ó Ó Ó Ó

Avãyj ReŸvi, cxs- g„Z 

Avãyj Rwjj, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৫৫ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- Rvdi 

Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৫৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãyj gv‡jK, cxs- 

Rvdi Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৫৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: gvngy`yj nvmvb, 

cxs- AvmMi ‡nv‡mb, 

mvs- BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৫৮ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- 

Avgvbyjøvn, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৫৯ Ó Ó Ó Ó

iæûj Kv‡`i, cxs- g„Z 

kwdKzi ingvb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৬০ Ó Ó Ó Ó

Avãyj †gvbvd, cxs- 

gybRyi Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৬১ Ó Ó Ó Ó

Kwei Avng`, cxs- g„Z 

nvRx iwk` Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৬২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡mb, cxs- 

†fUKv wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৬৩ Ó Ó Ó Ó

mweŸi †nv‡mb, cxs- g„Z 

†gv: ˆQq`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৬৪ Ó Ó Ó Ó

Bmjvg, cxs- mweŸi 

†nv‡mb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৬৫ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq` (‡jUz), cxs-

ew`Di ingvb, mvs-

BDbyQLvjx|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৬৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

bRy wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৬৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †gv Í̄vK, cxs- g„Z 

Avãy bex, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৬৮ Ó Ó Ó Ó

Bmjvg gvwS, cxs- g„Z 

†nv‡Qb Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৬৯ Ó Ó Ó Ó

AvKZvi †nv‡mb, cxs- 

†gv: †nv‡Qb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৭০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †dviKvb, cxs- 

Kwei Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৭১ Ó Ó Ó Ó
mygb, cxs- g„Z †gv Í̄vK, 

mvs- BDbyQLvjx|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৭২ Ó Ó Ó Ó

‡gv: AveŸvm, cxs- g„Z 

Rvdi Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৭৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvBj, cxs- g„Z 

†nvQvBb Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 
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ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৭৪ Ó Ó Ó Ó
gwneyjøvn, cxs- Avãy 

meyi, mvs- BDbyQLvjx|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৭৫ Ó Ó Ó Ó

Avãy meyi, cxs- g„Z 

Kvjy wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৭৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ˆmq`, cxs- g„Z 

Kvjy wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৭৭ Ó Ó Ó Ó

nvRx †gv: †gvbvd, cxs- 

g„Z Kvjy wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৭৮ Ó Ó Ó Ó

Avãyj nvwKg, cxs- g„Z

Kvjy wgqv, mvs-

BDbyQLvjx|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৭৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: byiæj Avwgb, cxs- 

g„Z Kvjy wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৮০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Bmjvg, cxs- g„Z 

Avãy iwk`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৮১ Ó Ó Ó Ó

nvRx Avey Zv‡ni, cxs- 

g„Z gKeyj Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৮২ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK †nv‡Qb, cxs- 

g„Z mvwP wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৮৩ Ó Ó Ó Ó

‡gŠ: AvRMi †nv‡mb, 

cxs- BDmyd mv‡ne, mvs- 

 BDbyQLvjx|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৮৪ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãyj nvwg`, cxs- 

g„Z dRj wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৮৫ Ó Ó Ó Ó
Pvb wgqv, cxs- BDmyd 

Avjx, mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৮৬ Ó Ó Ó Ó

Lwjj Avng`, cxs- 

BDmyd Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৮৭ Ó Ó Ó Ó
‡gv: Avjx, cxs- †gv: 

BDbyQ, mvs- BDbyQLvjx|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৮৮ Ó Ó Ó Ó

iæûj Avwgb, cxs- ewki 

Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৮৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvCj, cxs- g„Z 

bmiZ Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৯০ Ó Ó Ó Ó

byi Avng`, cxs- g„Z 

Rvgvj DwÏb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৯১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvCj, cxs- g„Z

nvmgZ Avjx, mvs-

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৯২ Ó Ó Ó Ó

iwk` Avng`, cxs- Avãy 

iv¾vK, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: byiæj Bmjvg, cxs- 

g„Z Kvjv wgqv, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৯৪ Ó Ó Ó Ó

‰Qq` Kwig, cxs- g„Z 

nvweeyi ingvb, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৯৫ Ó Ó Ó Ó

Rv‡n`v †eMg, Rs- g„Z 

Avãyj Rwjj, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৯৬ Ó Ó Ó Ó

‡gvRvnvi wgqv, cxs- g„Z 

Avãyj Kwig, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৯৭ Ó Ó Ó Ó

byi Kwig, cxs- g„Z 

kvgmy Avjg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৭৯৮ Ó Ó Ó Ó

byi Avjg, cxs- g„Z 

myjZvb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৭৯৯ Ó Ó Ó Ó

gKQz` gvóvi, cxs- g„Z 

Igi Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮০০ Ó Ó Ó Ó

AvjZve Avjx, cxs- 

mMxi Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮০১ Ó Ó Ó Ó

iwk` Avng`, cxs- g„Z 

gxj Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮০২ Ó Ó Ó Ó

AvKZvi †nv‡mb, cxs- 

m`i Avwgb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮০৩ Ó Ó Ó Ó
‡ejvj DwÏb, cxs- m`i 

Avwgb, mvs- BDbyQLvjx|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮০৪ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z

nvgv wgqv, mvs-

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮০৫ Ó Ó Ó Ó

‡dviKvb, cxs- g„Z 

kvgmy Avjg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮০৬ Ó Ó Ó Ó

ev`kv wgqv, cxs- Aveyj 

Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮০৭ Ó Ó Ó Ó
‡mwjg, cxs- gby wgqv, 

mvs- BDbyQLvjx|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮০৮ Ó Ó Ó Ó
‡gvmvt †nbv, Rs- Aveyj 

Kv‡mg, mvs- BDbyQLvjx|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮০৯ Ó Ó Ó Ó

byi ‡nv‡mb, cxs- g„Z 

†gvRvd&di wg ¿̄x, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮১০ Ó Ó Ó Ó
Imgvb MwY, cxs- 

Rvdi, mvs- BDbyQLvjx|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮১১ Ó Ó Ó Ó
Bqvmwgb †eMg, Rs- 

gwR`, mvs- BDbyQLvjx|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮১২ Ó Ó Ó Ó

ew` Avjg, cxs- g„Z 

Kvjy wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮১৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: bvwmi, cxs- g„Z byi 

†nv‡mb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮১৪ Ó Ó Ó Ó
wi`yqvb, cxs- g„Z nvwg`, 

mvs- BDbyQLvjx|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮১৫ Ó Ó Ó Ó

nviæb Ai iwk`, cxs- 

byiæj Bmjvg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮১৬ Ó Ó Ó Ó

gwdR Djøvn, cxs- nvRx 

Avãyj ï°zi, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮১৭ Ó Ó Ó Ó

AvmMi Avjx, cxs- g„Z 

bwRi Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮১৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ‡mev`yj Kwig, mvs- 

 AvmMi Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮১৯ Ó Ó Ó Ó

Rwgi DwÏb, cxs- g„Z 

byiæj †nvmvBb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮২০ Ó Ó Ó Ó

dqRyj Kwig, cxs- nvRx 

Avãy ï°zi, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮২১ Ó Ó Ó Ó

ev`kv wgqv, cxs- nvRx 

Avãy ï°zi, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 
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সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮২২ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avng`, cxs- g„Z 

Avãyj Lv‡jK, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮২৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK Avng`, cxs- 

g„Z Bw`ªm, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮২৪ Ó Ó Ó Ó
‡gv: †njvj , cxs- g„Z 

Bw`ªm, mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮২৫ Ó Ó Ó Ó
Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

Bw`ªm, mvs- BDbyQLvjx|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮২৬ Ó Ó Ó Ó
Avãyj gvey`, cxs- g„Z 

Bw`ªm, mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮২৭ Ó Ó Ó Ó
Avãyj bex, cxs- g„Z 

Bw`ªm, mvs- BDbyQLvjx|
0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮২৮ Ó Ó Ó Ó
dzZzqviv, Rs- g„Z byiæj 

Kwei, mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮২৯ Ó Ó Ó Ó

iæmyg Rvgvj, Rs- g„Z

byiæj Kwei, mvs-

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৩০ Ó Ó Ó Ó

Av³vi †nv‡mb, cxs- 

g„Z Aveyj †nv‡mb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৩১ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj Bmjvg, cxs- 

g„Z kvnve DwÏb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৩২ Ó Ó Ó Ó

Avãyj †gvbvd, cxs- g„Z 

byi Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৩৩ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡mb, cxs- g„Z 

AvQve wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৩৪ Ó Ó Ó Ó

‡gvt Av‡kK, cxs- g„Z 

Kvj~ wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৩৫ Ó Ó Ó Ó

kvn Avjg, cxs- g„Z 

Rv‡j Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৩৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Avjx, cxs- g„Z 

AvmKi Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৩৭ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- g„Z 

Avãyj nvwKg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৩৮ Ó Ó Ó Ó

dRjyj nK (dRy), cxs- 

g„Z nvq`vi Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৩৯ Ó Ó Ó Ó
iv‡eqv, cxs- g„Z iweDj 

Avjg, mvs- BDbyQLvjx|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৪০ Ó Ó Ó Ó

ew` Avjg, cxs- g„Z 

LyBj¨v wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৪১ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- g„Z 

myjZvb Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৪২ Ó Ó Ó Ó
‡njvj DwÏb, cxs- gby

wgqv, mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৪৩ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆQq`, cxs- g„Z 

¸iv wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৪৪ Ó Ó Ó Ó
wkgyj, cxs- Avãy iwk`, 

mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৪৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nvQvBb, cxs- g„Z 

Aveyj †nvQb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৪৬ Ó Ó Ó Ó

Avjx AvKei, cxs- 

byiæ”Qdv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৪৭ Ó Ó Ó Ó

gbQziv †eMg, Rs- g„Z 

Avãyj gvbœv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৪৮ Ó Ó Ó Ó

iwk`v †eMg, Rs- g„Z 

Avjx †nv‡mb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৪৯ Ó Ó Ó Ó

kvgmybœvnvi, Rs- g„Z 

Aveyj Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৫০ Ó Ó Ó Ó

Avãyjøvn Avj gvgyb, cxs- 

 g„Z Aveyj Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৫১ Ó Ó Ó Ó

g‡bvni Avjx, cxs- g„Z 

AvmKi Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৫২ Ó Ó Ó Ó
Avwdqv, Rs- g„Z byiæj 

nK, mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৫৩ Ó Ó Ó Ó

gwnDwÏb, cxs- g„Z 

dRj Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৫৪ Ó Ó Ó Ó
iwk`, cxs- Avãyj 

Kv‡`i, mvs- BDbyQLvjx|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৫৫ Ó Ó Ó Ó
wkgyj, cxs- Rvdi, mvs-

BDbyQLvjx|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৫৬ Ó Ó Ó Ó
RwKi Avjg, cxs- Q`i 

Avwgb, mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৫৭ Ó Ó Ó Ó

wmivRyj Bmjvg, cxs- 

Aveyj nv‡mg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৫৮ Ó Ó Ó Ó

Aveyj nv‡mg, cxs- g„Z 

Avjx wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৫৯ Ó Ó Ó Ó

Qv‡ei Avng`, cxs- g„Z 

Avjx wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৬০ Ó Ó Ó Ó

AvdRj LvZzb, Rs- 

Qv‡ei Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৬১ Ó Ó Ó Ó

‰Zqg †Mvjvg, cxs- g„Z 

Avjx Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৬২ Ó Ó Ó Ó

gyn‡mbv †eMg,  Rs- g„Z 

Rwni Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৬৩ Ó Ó Ó Ó
Avnv` gwb, cxs- Aveyj 

eki, mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৬৪ Ó Ó Ó Ó

Aveyj eki, cxs- Avãyj 

†gvbvd, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৬৫ Ó Ó Ó Ó

nvQb, cxs- g„Z Rwni 

Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৬৬ Ó Ó Ó Ó

ew`Dj &Avjg, cxs- g„Z 

Iqv‡n` eKmy, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৬৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: RKwiqv, cxs- g„Z 

kvn Avjg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৬৮ Ó Ó Ó Ó

Kwei Avng`, cxs- g„Z

nvRx Avãy iwk`, mvs-

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৬৯ Ó Ó Ó Ó

`wjjyi ingvb, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৭০ Ó Ó Ó Ó

Kwig DwÏb, cxs- g„Z 

Avey Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৭১ Ó Ó Ó Ó

kvnveywÏb, cxs- g„Z 

Avey Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৭২ Ó Ó Ó Ó
iæ‡ej, cxs- Avãyj 

Kv‡`i, mvs- BDbyQLvjx|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৭৩ Ó Ó Ó Ó

Kv‡`i wgqv, cxs- g„Z 

dvBR DwÏb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৭৪ Ó Ó Ó Ó
iwe Avjg, cxs- Kvjy 

wgqv, mvs- BDbyQLvjx|
0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৭৫ Ó Ó Ó Ó
wi`yqvb, cxs- Avãyj 

Mdzi, mvs- BDbyQLvjx|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৭৬ Ó Ó Ó Ó
wMqvm DwÏb, cxs- Avãy 

ï°zi, mvs- BDbyQLvjx|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৭৭ Ó Ó Ó Ó

ev`kv wgqv, cxs- g„Z 

Zv‡Ri gyjøyK, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৭৮ Ó Ó Ó Ó

iwdK DwÏb, cxs- 

wQwÏK Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৭৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãyj Mdzi, cxs- 

g„Z LyBj¨v wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৮০ Ó Ó Ó Ó

myjZvb Avng`, cxs- 

igRvb Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৮১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Imgvb, cxs- iwgR

Avng`, mvs-

BDbyQLvjx|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৮২ Ó Ó Ó Ó

nvRx byi Avjg, cxs- 

g„Z nvgRv wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৮৩ Ó Ó Ó Ó

Mdzi, cxs- Avjx 

Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৮৪ Ó Ó Ó Ó

m‡ivqvi, cxs- Avjx 

Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৮৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx, cxs- g„Z 

GRvi wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৮৬ Ó Ó Ó Ó

Aveyj †nv‡mb, cxs- g„Z 

Rbve Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৮৭ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- g„Z 

IevB`yjøvn, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৮৮ Ó Ó Ó Ó

mv‡qiv Avjg gwbiv, Rs- 

 †di‡`Šm, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৮৯ Ó Ó Ó Ó
Kvqmvi, cxs- g„Z Avey 

Rvdi, mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৯০ Ó Ó Ó Ó

Av‡jvqviv, cxs- g„Z 

Bmjvg gvZveŸi, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৯১ Ó Ó Ó Ó
byiæj Avjg, cxs- kvgmy 

Avjg, mvs- BDbyQLvjx|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৯২ Ó Ó Ó Ó

KzÏym †Pqvig¨vb, cxs- 

g„Z bvwmi DwÏb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৯৩ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

mv‡ne wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৮৯৪ Ó Ó Ó Ó

Aveyj nv‡mg, cxs- g„Z

†gv: †nv‡mb, mvs-

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৯৫ Ó Ó Ó Ó

Avng` Djøvn, cxs- 

nvRx Rv‡Ki †nv‡mb, 

mvs- BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৯৬ Ó Ó Ó Ó

jvj †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

LyBj¨v wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৯৭ Ó Ó Ó Ó

gwnDwÏb, cxs- Rqbvj 

Av‡e`xb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৯৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: wgqv, cxs- g„Z †gv: 

†nv‡mb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৮৯৯ Ó Ó Ó Ó

Rwmg DwÏb, cxs- g„Z 

Avãy Qvjvg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯০০ Ó Ó Ó Ó

byiæbœvnvi, Rs- byiæj 

Bmjvg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯০১ Ó Ó Ó Ó

gvney Avjg, cxs- g„Z 

byiæj Bmjvg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯০২ Ó Ó Ó Ó

wiqvR DwÏb, cxs- g„Z 

†Mvjvg Kv‡`i, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯০৩ Ó Ó Ó Ó

Avey Zv‡ni, cxs- g„Z 

BDmyd Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯০৪ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡mb, cxs- g„Z 

Avnmvb wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯০৫ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Rwjj, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯০৬ Ó Ó Ó Ó

jwKqZ Djøvn, cxs- g„Z 

†gvt †nvQvBb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯০৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj nvbv, cxs- g„Z

†gv: djvZb, mvs-

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯০৮ Ó Ó Ó Ó

KvRj, cxs- g„Z †gvt 

djvZb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯০৯ Ó Ó Ó Ó
‡gv: †nvmvBb, cxs- g„Z 

gvng`, mvs- BDbyQLvjx|
0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯১০ Ó Ó Ó Ó

‡gvt mygb, cxs- †gvt 

Rqbvj, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯১১ Ó Ó Ó Ó

Imgvb, cxs- g„Z Qwei 

Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯১২ Ó Ó Ó Ó

wgivRy, Rs- †gv Í̄vK 

Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯১৩ Ó Ó Ó Ó

gKQz`, cxs- g„Z 

AvjdjvZzb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯১৪ Ó Ó Ó Ó

ûgvqyb Kwei, cxs- g„Z 

†gvt †nvQvBb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯১৫ Ó Ó Ó Ó

Wvt nvQvb Djøvn, cxs- 

Djv wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯১৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

AvdjvZyb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯১৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv Í̄vK Avng`, cxs- 

g„Z AvdjvZzb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯১৮ Ó Ó Ó Ó

‡gvt BQvK, cxs- g„Z 

BDmyd Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯১৯ Ó Ó Ó Ó

AvRMi Avjx, cxs- g„Z 

Avãy iwng, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯২০ Ó Ó Ó Ó

Av³vi †nv‡mb, cxs-

dRj Avng`, mvs-

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯২১ Ó Ó Ó Ó
AvRMi, cxs- Gnmvb 

Djøvn, mvs- BDbyQLvjx|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯২২ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

Aveyj Kvjvg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯২৩ Ó Ó Ó Ó

kvgmyj Avjg, cxs- g„Z 

evQv wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯২৪ Ó Ó Ó Ó

‡iRvDj Kwig, cxs- g„Z 

Aveyj Kv‡mg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯২৫ Ó Ó Ó Ó

gvnvgy`yj Kwig, cxs- 

g„Z Aveyj Kv‡mg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯২৬ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nvQvBb, cxs- 

g„Z †gvRvd&di, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯২৭ Ó Ó Ó Ó

AvRMi †nv‡mb, cxs- 

Gg`v` Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯২৮ Ó Ó Ó Ó
AveŸvQ, cxs- Aveyj 

Kv‡mg, mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯২৯ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj †nv‡mb, cxs- g„Z 

ewki Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯৩০ Ó Ó Ó Ó

byi Kwei, cxs- g„Z 

Rvdi Avjg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৩১ Ó Ó Ó Ó

dv‡Zgv, Rs- g„Z Qv‡`K 

‡nv‡mb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৩২ Ó Ó Ó Ó

‡gvt Avjx, cxs- g„Z 

Avãyj Mdzi, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৩৩ Ó Ó Ó Ó
mvniv LvZzb, Rs- g„Z

gbRyi, mvs- BDbyQLvjx|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৩৪ Ó Ó Ó Ó
mvMi, cxs- byi wgqv, 

mvs- BDbyQLvjx|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৩৫ Ó Ó Ó Ó

ev`kv, cxs- g„Z Avjx 

AvmKi, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৩৬ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡mb, cxs- g„Z 

Qvb wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৩৭ Ó Ó Ó Ó
bvwQi, cxs- g„Z ˆQq` 

byi, mvs- BDbyQLvjx|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৩৮ Ó Ó Ó Ó

iæûj Avwgb, cxs- g„Z 

AvdjvZzb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৩৯ Ó Ó Ó Ó
‡gv: mvMi, cxs- byi 

Avjg, mvs- BDbyQLvjx|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৪০ Ó Ó Ó Ó

gbRyi Avjg, cxs- 

Avãyj Kv‡`i, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৪১ Ó Ó Ó Ó

kvn Avjg, cxs- g„Z 

nvgRv wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৪২ Ó Ó Ó Ó

kvnveywÏb, cxs- nvRx 

Kv‡mg Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯৪৩ Ó Ó Ó Ó
nvwmbv †eMg, Rs- Avãy 

ingvb, mvs- BDbyQLvjx|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৪৪ Ó Ó Ó Ó
gwdR, cxs- g„Z †Mvjvg 

Kv‡`i, mvs- BDbyQLvjx|
0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৪৫ Ó Ó Ó Ó

iweDj †nv‡mb, cxs- 

g„Z Avãy ReŸvi, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৪৬ Ó Ó Ó Ó

Avwgi †nv‡mb, cxs- g„Z

Avãy ReŸvi, mvs-

BDbyQLvjx|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৪৭ Ó Ó Ó Ó

Rvjvj Av‡e`xb, cxs- 

g„Z Avãyj †gvbvd, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৪৮ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj, cxs- g„Z Avãyj 

†gvbvd, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৪৯ Ó Ó Ó Ó

Av‡bvqvi †nv‡Qb, cxs- 

g„Z Avãy ReŸvi, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৫০ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwk`, cxs- g„Z 

gybmyi Avjx, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৫১ Ó Ó Ó Ó
dviæK, cxs- Avãy iwk`, 

mvs- BDbyQLvjx|
0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৫২ Ó Ó Ó Ó

mvBdzj Bmjvg, cxs- 

Avãy iwk`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৫৩ Ó Ó Ó Ó

nvRx byi Avjg, cxs- 

g„Z nvgRv wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৫৪ Ó Ó Ó Ó

Kvwb©R dv‡Zgv, gvZv- 

byiæbœvnvi, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯৫৫ Ó Ó Ó Ó

gwbi Avng`, cxs- g„Z 

Avjx wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৫৬ Ó Ó Ó Ó
‡mZviv †eMg, Rs- Igi 

dviæK, mvs- BDbyQLvjx|
0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৫৭ Ó Ó Ó Ó

Rvdi Avng`, cxs- g„Z 

Rwjj eKmy, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৫৮ Ó Ó Ó Ó

wmivR wgqv, cxs- Rvdi 

Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৫৯ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †gvRvnvi, cxs- g„Z

QwMi Avng`, mvs-

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৬০ Ó Ó Ó Ó

RvgvbZ Lvb, cxs- g„Z 

iwk` Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৬১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Mdzi, cxs- g„Z 

jvZz wgqv, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৬২ Ó Ó Ó Ó

AvivdvZ †nv‡mb, cxs- 

gybmyi Avjg, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৬৩ Ó Ó Ó Ó

Gbvgyj nK, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৬৪ Ó Ó Ó Ó

Mdzi mI`vMi, cxs- 

Avey Zv‡ni mI`vMi, 

mvs- BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৬৫ Ó Ó Ó Ó

byiæj Kwei, cxs- bwRi 

Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৬৬ Ó Ó Ó Ó

gvneye Avjg, cxs- 

ˆQq` Avng`, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯৬৭ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- Avey 

Avng`, mvs- AvdRjxqv 

cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৬৮ Ó Ó Ó Ó

GRviæ, cxs- nvRx †gvt 

Avjx, mvs- AvdRjxqv 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৬৯ Ó Ó Ó Ó

Rvnv½xi, cxs- g„Z byi 

Avjg, mvs- AvdRjxqv 

cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৭০ Ó Ó Ó Ó

gvnveye Avjg, cxs- g„Z 

Kwei Avng`, mvs- 

AvdRjxqv cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৭১ Ó Ó Ó Ó

Avng` Kwei, cxs- g„Z

Rvdi Avjg, mvs-

AvdRjxqv cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৭২ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avdmvi, cxs- 

Avãy ingvb, mvs- 

AvdRjxqv cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৭৩ Ó Ó Ó Ó

kvn Avjg, cxs- g„Z 

Rvdi Avjg, mvs- 

AvdRjxqv cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৭৪ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

g„Z ewki Avng`, mvs- 

AvdRjxqv cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৭৫ Ó Ó Ó Ó

Avãy QvËvi, cxs- g„Z 

ˆQq` Avng`, mvs- 

AvdRjxqv cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৭৬ Ó Ó Ó Ó

Dgi KvwR, cxs- g„Z 

†Mvjvg bex, mvs- 

AvdRjxqv cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৭৭ Ó Ó Ó Ó

Rwgi DwÏb, cxs- Dgi 

KvRx, mvs- AvdRjxqv 

cvov|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৭৮ Ó Ó Ó Ó
Rwmg, cxs- Avãyj ei, 

mvs- AvdRjxqv cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯৭৯ Ó Ó Ó Ó

gdRj Avng`, cxs- 

g„Z †gv Í̄vK Avng`, mvs- 

 AvdRjxqv cvov|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৮০ Ó Ó Ó Ó

g‡bvqviv †eMg, cxs- 

Djv wgqv, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৮১ Ó Ó Ó Ó

Avãy QvËvi, cxs- g„Z 

Avng` wgqv, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৮২ Ó Ó Ó Ó

kvnv`vZ Kwei, cxs- 

g„Z nvRx dRj Avt mvs- 

 AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৮৩ Ó Ó Ó Ó

w`j †gvnv¤§`, cxs- 

Qv‡ei Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৮৪ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avdmvi, cxs- 

kvnv`vZ Kwei, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৮৫ Ó Ó Ó Ó

wi`yqvb Kv‡`i wUcy, cxs- 

 g„Z nvRx dRj Kwei, 

mvs- AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৮৬ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- g„Z 

Qvb wgqv, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৮৭ Ó Ó Ó Ó

‡RvevBi, cxs- gvt 

kvgmywÏb, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৮৮ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- Qvw` 

wgqv, mvs- AvKei nvRx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৮৯ Ó Ó Ó Ó

‡gvnv‡ÏQ, cxs- gvneye 

Avjg, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 
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সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৯৯০ Ó Ó Ó Ó

Rvnv½xi Avjg, cxs-

byiæj Kwei, mvs-

AvKee nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৯১ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Kwig, cxs- g„Z 

Zv‡Ri gyjøyK, mvs- 

AvKee nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৯২ Ó Ó Ó Ó

Gbvgyj nK, cxs- Avãyj 

Kwig, mvs- AvKee 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৯৩ Ó Ó Ó Ó

‡ejvj †nv‡mb, cxs- g„Z 

†gvt ˆQq`, mvs- AvKee 

nvRx cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৯৪ Ó Ó Ó Ó

‡gvt Bw`ªm, cxs- g„Z 

†gv³vi Avng`, mvs- 

AvKee nvRx cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৯৫ Ó Ó Ó Ó

Gnmvb, cxs- gbRyi 

Avjg, mvs- AvKee 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৯৬ Ó Ó Ó Ó

gbRyi Avjg, cxs- g„Z 

dRj wgqv, mvs- AvKee 

nvRx cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৯৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avjx, cxs- ˆQq` 

Djøvn, mvs- AvKee 

nvRx cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৯৮ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- 

byiæj Kv‡`i, mvs- 

AvKee nvRx cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৪৯৯৯ Ó Ó Ó Ó

‡gvt wgjy, cxs- 

†gvRvd&di, mvs- 

AvKee nvRx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০০০ Ó Ó Ó Ó

‡gvRvd&di, cxs- g„Z 

†gvRv‡ni wgqv, mvs- 

AvKee nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০০১ Ó Ó Ó Ó

gbmyi Avjg, cxs- g„Z 

BqvKze Avjx, mvs- 

AvKie nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)
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(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০০২ Ó Ó Ó Ó

Avãy e°i, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০০৩ Ó Ó Ó Ó

jvBjv ‡eMg, Rs- g„Z

kvn Avjg, mvs- AvKei

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০০৪ Ó Ó Ó Ó

`wjj Avng`, cxs- 

Kwei Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০০৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †nv‡mb eKmy, cxs- 

Avkivd Avjx, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০০৬ Ó Ó Ó Ó

‡mvbv wgqv, cxs- g„Z 

†gv³vi Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.25 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০০৭ Ó Ó Ó Ó

Av‡Rgbyi, cxs- Aveyj 

eki, mvs- AvKei nvRx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০০৮ Ó Ó Ó Ó
‡jvKgvb, cxs- Zv‡ni, 

mvs- AvKei nvRx cvov|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০০৯ Ó Ó Ó Ó

mybvg DwÏb, cxs- 

†Mvjvg Kv‡`i, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০১০ Ó Ó Ó Ó

AvwRRyj nK, cxs- g„Z 

myjZvb Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০১১ Ó Ó Ó Ó

kwn`yj, cxs- g„Z ¸iv 

wgqv, mvs- AvKei nvRx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০১২ Ó Ó Ó Ó

nvRx gwbi Avng`, cxs- 

g„Z w`jy wgqv, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.08 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০১৩ Ó Ó Ó Ó

Avãyjøvn, cxs- nvRx 

gwbi Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০১৪ Ó Ó Ó Ó

Djv wgqv, cxs- g„Z 

BDmyd Avjx, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০১৫ Ó Ó Ó Ó

ewki Avng`, cxs- g„Z 

¸iv wgqv, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০১৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: nvw`m, cxs- ewki

Avng`, mvs- AvKei

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০১৭ Ó Ó Ó Ó

Qv‡ei Avng`, cxs- g„Z 

Rwjj emy, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০১৮ Ó Ó Ó Ó

Imgvb MwY, cxs- g„Z 

nvRx dRj Avng`, mvs- 

 AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০১৯ Ó Ó Ó Ó

Avãyj †gvbvd, cxs-g„Z 

Ljy ingvb, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০২০ Ó Ó Ó Ó

wgbyqviv, Rs- g„Z 

kwn`yj nK, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০২১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: iwgk, cxs- g„Z 

Aveyj eki, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০২২ Ó Ó Ó Ó

‡dviKvb, cxs- Aveyj 

eki, mvs- AvKei nvRx 

cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০২৩ Ó Ó Ó Ó

mvB`yj Bmjvg, cxs- 

bvwmi DwÏb, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০২৪ Ó Ó Ó Ó

byiæj Avwgb, cxs- 

bvwmi DwÏb, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০২৫ Ó Ó Ó Ó

byi †nv‡mb, cxs- Avjx 

†nv‡mb, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০২৬ Ó Ó Ó Ó

kvwnb, cxs- Avjx 

†nv‡mb, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০২৭ Ó Ó Ó Ó

Avjx †nv‡mb, cxs- g„Z 

gyL‡jmyi ingvb, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০২৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rwjj, cxs- g„Z 

gyL‡jmyi ingvb, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০২৯ Ó Ó Ó Ó

Bwjqvm, cxs- g„Z

gyLZvi Avng`, mvs-

AvKie nvRx cvov|

0.12 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৩০ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kvjvg, cxs- g„Z 

mweŸi Avjg, mvs- 

AvKie nvRx cvov|

0.11 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৩১ Ó Ó Ó Ó

Avbmvi, cxs- Aveyj 

Kvjvg, mvs- AvKie 

nvRx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৩২ Ó Ó Ó Ó

‡bmvi, cxs- Aveyj 

Kvjvg, mvs- AvKie 

nvRx cvov|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৩৩ Ó Ó Ó Ó

Awj Avng`, cxs- g„Z 

†cVvb Avjx, mvs- 

AvKie nvRx cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৩৪ Ó Ó Ó Ó

Avng` †nv‡mb, cxs- 

†gv: BqvKze, mvs- 

AvKie nvRx cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৩৫ Ó Ó Ó Ó

byi Avng`, cxs- g„Z 

Avng`yi ingvb, mvs- 

AvKie nvRx cvov|

0.17 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৩৬ Ó Ó Ó Ó

wMqvm DwÏb, cxs- g„Z 

byi †nv‡mb, mvs- 

AvKie nvRx cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০৩৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj eki, cxs- g„Z 

dRj Kwig, mvs- 

gv‡Si cvov|

0.03 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৩৮ Ó Ó Ó Ó
dziKvb, cxs- Aveyj 

eki, mvs- gv‡Si cvov|
0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৩৯ Ó Ó Ó Ó
iæ‡ej, cxs- Aveyj 

eki, mvs- gv‡Si cvov|
0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৪০ Ó Ó Ó Ó

kwdDj Avjg, cxs- g„Z 

Avng`yi ingvb, mvs- 

gv‡Si cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৪১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rvgvj †nvQb, cxs- 

g„Z e‡`v, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৪২ Ó Ó Ó Ó

nvwee Djøvn, cxs- Avjx

AvmMi, mvs- AvKei

nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৪৩ Ó Ó Ó Ó

‡gv: ev`kvn, cxs- 

Rv‡ei Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৪৪ Ó Ó Ó Ó

Avjx AvmMi, cxs- g„Z 

Rv‡ei Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৪৫ Ó Ó Ó Ó

gwbi, cxs- g„Z Rv‡ei 

Avng`, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৪৬ Ó Ó Ó Ó

Avjx AvmKi, cxs- g„Z 

Rv‡ei Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.06 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৪৭ Ó Ó Ó Ó

nvRx Rv‡Ki †nv‡mb, 

cxs- g„Z Kvjv wgqv, mvs- 

 AvKei nvRx cvov|

0.02 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০৪৮ Ó Ó Ó Ó

‡di‡`Šm, cxs- Rv‡j 

Avng`, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.09 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৪৯ Ó Ó Ó Ó

AvKei Avng`, cxs- 

g„Z mvjvg, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৫০ Ó Ó Ó Ó

‡gvdv‡m&mi ‡eMg, Rs- 

iwk` wgqv, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.18 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৫১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: byi Bmjvg, cxs- 

AvKei Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৫২ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

Zvjy Avjx, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৫৩ Ó Ó Ó Ó

Avey ˆmq`, cxs- g„Z 

‡gv: Avjx, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৫৪ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

g„Z byi †nv‡mb, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৫৫ Ó Ó Ó Ó

Avng` †nvQvBb, cxs-

g„Z †gv: †nvQvBb, mvs-

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৫৬ Ó Ó Ó Ó

Avãy iwng, cxs- g„Z 

†gv: †nvQvBb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৫৭ Ó Ó Ó Ó

Avãy ingvb, cxs- g„Z 

‡gv: †nvQvBb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৫৮ Ó Ó Ó Ó

Avng` Djøvn, cxs- g„Z 

†gv: †nvQvBb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৫৯ Ó Ó Ó Ó

‡gvm‡jgv LvZzb, cxs- 

g„Z †nvQvBb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০৬০ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Rqbvj Av‡e`xb, 

cxs- g„Z †nvQvBb, mvs- 

BDbyQLvjx|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৬১ Ó Ó Ó Ó

‡gv: igRvb Avjx, cxs- 

Rqbvj Av‡e`xb, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৬২ Ó Ó Ó Ó

AvBqye Lvb, cxs- 

Rqbvj Av‡e`xb, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৬৩ Ó Ó Ó Ó

gKmy` wgqv, cxs- 

Rqbvj Av‡e`xb, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৬৪ Ó Ó Ó Ó

bvwmi, cxs- Rqbvj 

Av‡e`xb, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৬৫ Ó Ó Ó Ó

Rqbvj Av‡e`xb, cxs- 

g„Z gKeyj Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৬৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj AvwRR, cxs- 

m`i Avwgb, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৬৭ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- g„Z 

gKeyj Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৬৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: bvwmi, cxs- ‡gv:

kvn Avjg, mvs- AvKei

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৬৯ Ó Ó Ó Ó

kvn Avjg, cxs- nvRx 

†gŠ: bvwmi, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.07 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৭০ Ó Ó Ó Ó

`vby wgqv, cxs- g„Z †gv: 

BmgvCj, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০৭১ Ó Ó Ó Ó

Bqvwmb, cxs- AvwRRyi 

ingvb, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৭২ Ó Ó Ó Ó

Rvnv½xi, cxs- `wjj 

Avng`, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৭৩ Ó Ó Ó Ó

kwd Avjg, cxs- `wjj 

Avng`, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৭৪ Ó Ó Ó Ó

iwe Avjg, cxs- `wjj 

Avng`, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৭৫ Ó Ó Ó Ó

bvnviæ †eMg, Rs- 

ev`kvn, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৭৬ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Avjxg, cxs- 

kvnveywÏb, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৭৭ Ó Ó Ó Ó

mvweKzbœvnvi, Rs- Aveyj 

Avng`, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৭৮ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- g„Z 

BDmyd Avjx, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৭৯ Ó Ó Ó Ó

kvnveywÏb, cxs- Avjx 

Avng`, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৮০ Ó Ó Ó Ó

‡bRvg, cxs- Rvdi 

Avjg, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৮১ Ó Ó Ó Ó

Avdmvi, cxs- Aveyj 

eki, mvs- AvKei nvRx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৮২ Ó Ó Ó Ó

igRvb Avjx, cxs- 

Rqbvj Av‡e`xb, mvs- 

AvKie nvRx cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০৮৩ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gvbœvb, cxs- Awj 

Avng`, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৮৪ Ó Ó Ó Ó

iv‡eqv LvZzb, Rs- g„Z 

Avãyj †Mvjvg, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৮৫ Ó Ó Ó Ó

mvRvnvb ‡eMg, Rs- 

mv‡ei Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৮৬ Ó Ó Ó Ó

‡gv: Avãy iwng, cxs- 

Avãy ï°zi, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৮৭ Ó Ó Ó Ó

Avãyj Mdzi, cxs- Avjx 

†nv‡Qb, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৮৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: BmgvCj, cxs- 

Avãy ï°zi, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৮৯ Ó Ó Ó Ó

‡dviKvb, cxs- g„Z nvRx 

dRj Avnvg`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৯০ Ó Ó Ó Ó

byiæj Bmjvg, cxs- 

†Rvbve Avjx, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.40 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৯১ Ó Ó Ó Ó

Aveyj †nvQvBb, cxs- 

g„Z †gv: iwk`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৯২ Ó Ó Ó Ó

byiæj Av°vm, cxs- g„Z 

Aveyj †nv‡mb, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৯৩ Ó Ó Ó Ó

Avãy ReŸvi, cxs- g„Z 

Aveyj nv‡mg, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫০৯৪ Ó Ó Ó Ó

Avãy ï°zi, cxs- g„Z 

Aveyj nv‡mg, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৯৫ Ó Ó Ó Ó

‡gv³vi Avng`, cxs- 

g„Z dRj Kwig, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৯৬ Ó Ó Ó Ó

byiæj Kv‡mg, cxs- g„Z

Avãy ReŸvi, mvs-

AvKei nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৯৭ Ó Ó Ó Ó

‡gv: mygb, cxs- w`j 

†gvnv¤§`, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৯৮ Ó Ó Ó Ó

‡gv: †mv‡nj, cxs- g„Z 

Avãyj nvwKg, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫০৯৯ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- 

gy³vi Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১০০ Ó Ó Ó Ó

Avãyj gwR`, cxs- g„Z 

†nv‡b Avjx, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১০১ Ó Ó Ó Ó

‡`‡jvqvi †nv‡mb, cxs- 

Avãyj gwR`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১০২ Ó Ó Ó Ó

‡gvRv‡¤§j nKev`kv, 

cxs- g„Z †gv: bwQg, mvs- 

 AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১০৩ Ó Ó Ó Ó

byi †gvnv¤§`, cxs- g„Z 

Rvjvj Avng`, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১০৪ Ó Ó Ó Ó

‡`‡jvqvi, cxs- g„Z 

BqvKze, mvs- AvKei 

nvRx cvov|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১০৫ Ó Ó Ó Ó

Aveyj Kv‡mg, cxs- 

Gjvnx eKmy, mvs- 

AvKei nvRx cvov|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১০৬ Ó Ó Ó Ó

‡jvKgvb, cxs- Gjvnx 

eKmy, mvs- AvKei nvRx 

cvov|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১০৭ Ó Ó Ó Ó

Gjvwn eKmy, cxs- gvwQ 

wgqv, mvs- AvKei nvRx 

cvov|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১০৮ Ó Ó Ó Ó

cUj eo–qv, cxs- g„Z

mywegj eo–qv, mvs- DËi

bjwejv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১০৯ Ó Ó Ó Ó

S›Uz eo–qv, cxs- g„Z 

eo`vm PiY,  mvs- DËi 

bjwejv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১১০ Ó Ó Ó Ó

¯̂vÿ¨c` eo–qv, cxs- 

PvBj¨v d«z, mvs- DËi 

bjwejv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১১১ Ó Ó Ó Ó

Kz›`j eo–qv, cxs- Aiæb 

eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১১২ Ó Ó Ó Ó

AeY© eo–qv, cxs- g„Z 

myiÄ eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১১৩ Ó Ó Ó Ó

wPÎK¼j eo–qv, cxs- 

†cÖgvb›` eo–qv, mvs- 

DËi bjwejv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১১৪ Ó Ó Ó Ó

R¨vg‡mb eo–qv, cxs- 

Rxe›`ª eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১১৫ Ó Ó Ó Ó

¯̂Y© eo–qv, Kgjv›`ª 

eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১১৬ Ó Ó Ó Ó

Awfjvm eo–qv, cxs- g„Z 

†ngšÍ eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১১৭ Ó Ó Ó Ó

wjUb eo–qv, cxs- g„Z 

†ngšÍ eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১১৮ Ó Ó Ó Ó

¯̂cb eo–qv, cxs- ewK›`ª 

eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১১৯ Ó Ó Ó Ó

wgby eo–qv, cxs- g„Z 

wbevib eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১২০ Ó Ó Ó Ó

mvby eo–qv, cxs- g„Z 

mvab eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১২১ Ó Ó Ó Ó

myaxi eo–qv, cxs- g„Z

civbnix eoqv, mvs-

DËi bjwejv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১২২ Ó Ó Ó Ó

wi`y eo–qv, cxs- g„Z 

wegj eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.30 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১২৩ Ó Ó Ó Ó

wR‡Z›`ª eo–qv, cxs- g„Z 

gvBËš¿ eoyqv, mvs- 

DËi bjwejv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১২৪ Ó Ó Ó Ó

wgjb eo–qv, cxs- g„Z 

wbeviY eoqv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.15 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১২৫ Ó Ó Ó Ó

evewZ eo–qv, cxs- 

wR‡Z›`ª eo–qv, mvs- 

DËi bjwejv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১২৬ Ó Ó Ó Ó

mywgZv eo–qv, Rs- Ajb 

eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.04 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১২৭ Ó Ó Ó Ó

ï°zi eo–qv, cxs- g„Z 

gvwbK eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১২৮ Ó Ó Ó Ó

iæ‡ej eo–qv, cxs- g„Z 

gvwbK eoqv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১২৯ Ó Ó Ó Ó

byi Av‡qkv, Rs- byiæj 

Kwie, mvs- DËi 

bjwejv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১৩০ Ó Ó Ó Ó

‡dviKvb, cxs- g„Z 

byiæj Bmjvg, mvs- DËi 

bjwejv|

0.05 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১৩১ Ó Ó Ó Ó

wngj eo–qv, cxs- iwe 

P›`ª eo–qv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১৩২ Ó Ó Ó Ó

AšÍ‡mb eo–qv, cxs- 

cwb›`ª eoyqv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.20 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১৩৩ Ó Ó Ó Ó

Avbv`wk eo–qv, cxs- 

g„Z A›`i eoqv, mvs- 

DËi bjwejv|

0.13 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১৩৪ Ó Ó Ó Ó

wjZz eo–qv, cxs- g„Z

A›`i eo–qv, mvs- DËi

bjwejv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১৩৫ Ó Ó Ó Ó

kvnveywÏb, cxs- g„Z 

evPv wgqv, mvs- DËi 

bjwejv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১৩৬ Ó Ó Ó Ó

mvnv`Z Kwei, cxs- g„Z 

dRj Avng`, mvs- 

DËi bjwejv|

0.10 Ó - - 1 2 - - emZ evox Ó

৫১৩৭ Ó Ó Ó Ó

‡gvQvt gybZvR, Rs- 

†gv Í̄vK, mvs- DËi 

bjwejv|

0.20 Ó - - 1 2 - - Ó Ó

৫১৩৮ Ó Ó Ó Ó

‡iv‡Kqv †eMg, Rs- 

nv‡mg, mvs- DËi 

bjwejv|

0.20 Ó - - 1 2 - - Ó Ó

৫১৩৯ Ó Ó Ó Ó

eveyj KvwšÍ eo–qv, cxs- 

g„Z †`‡e›`ª eo–qv, mvs- 

DËi bjwejv|

0.05 Ó - - 1 2 - - Ó Ó

৫১৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আকতার আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত বক্ষদউে আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর।

0.55 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু সছয়দ, ক্ষ তা- মৃত 

কাক্ষদর বকসু, সাং-

ক্ষদলনশপুর,

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আেী িদন, ক্ষ তা- মৃত গুনু ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আজগর আেী, ক্ষ তা- মৃত সুেতান আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুর বানু, জং-এনামুে 

হক, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

তক্ষিজ উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রহিান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে গক্ষণ, ক্ষ তা- 

তক্ষিজ উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- 

তক্ষিজ উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রুক্ষব আক্তার, জং-মৃত 

নুরুে আজি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- 

সুোতান আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাহােদ আেী, ক্ষ তা- 

সুোতান আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িনসুর আেী, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িঞ্জুর আেী, ক্ষ তা- 

সুেতান আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
সাহাজাহান, ক্ষ তা- মরৌশন 

আেী, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.14 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা- 

মরৌশন আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.17 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মরৌশন আরা, জং-মৃত 

আবুে কালশি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ রক্ষিজ, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাোঃ িরহাদ,ক্ষ তা- আেী 

আেি, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রক্ষিক উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.21 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা-

 মৃত িকবুে আহিদ, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.22 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে হাসান,ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষছিীক আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

1.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

বাঁচা ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

ওো ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুর কালদর, ক্ষ তা- মৃত 

উো ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শাহাব উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

শািশুে আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

শািশুে আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ওির আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িজর আেী, সাং- 

ক্ষদলনশপুর

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আবু তালহর, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মনছার,ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
কালশি, ক্ষ তা- সছয়দ 

আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িঞ্জুর আেি, ক্ষ তা- 

িক্ষিজ আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মুরলিদ, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর কালদর, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রক্ষক, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- 

মরৌশন আেী সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুরুে হক, ক্ষ তা- মরৌশন 

আেী, সাং-ক্ষদলনশুর
0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- বাদশা 

ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.22 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আেিগীর, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুস সাত্তার, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ছক্ষগর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

রজু উল্লাহ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিা: জক্ষহর, ক্ষ তা- মৃ 

মিাোঃ  ইসিাইে সাং- 

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ইসিাইে, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- 

িীর কালশি, সাং- 

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

 াখারাজা, ক্ষ তা- মৃত 

নসরত আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর খুইল্যা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত নসরত আেী, সাং-ক্ষদলনশপুর2.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে গফ্িার, ক্ষ তা- 

মৃত মুসলেি উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সরওয়ার কািাে, ক্ষ তা- 

মুসলেি উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মসক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত 

মুসলেি উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শাহাদাত, ক্ষ তা- মৃত 

মুসলেি উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মশিালয়ত, ক্ষ তা- মৃত 

মুসলেি উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জক্ষকর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

মুসলেি উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাকান, ক্ষ তা- মৃত 

মুসলেি উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মদলোয়ার মহালসন দুোে, 

ক্ষ তা- বক্ষদউে আেি, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ হারুন, ক্ষ তা- মৃত 

িজে কক্ষরি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫১৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মদলোয়ার মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত িজে কক্ষরি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
জালহদ, ক্ষ তা- মৃত িজে 

কক্ষরি, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আলনায়ার, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িলয়শা খাতুন, জং-মৃত 

িকবুে আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মসাোইিান বাদশাহ, ক্ষ তা- মৃত নুর আেি, সাং-ক্ষদলনশপুর0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর িাহবুব আেি, ক্ষ তা- মৃত নুর আেি, সাং-ক্ষদলনশপুর0.45 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫১৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িঞ্জুরুে আেি, মৃত নুর 

আেি, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সতক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত িক্ষিজুে ইসোি, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাস্তাক্ষিজুর রহিান, 

ক্ষ তা- মৃত িক্ষিজুে 

ইসোি, সাং-ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- মৃত নুর আেি, সাং-ক্ষদলনশপুর0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মরাশন আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাি আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

1.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মিাোঃ ইউসুি, ক্ষ তা- মৃত িকবুে আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মুসা আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িকবুে আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আনচুর আেী, ক্ষ তা-

 মৃত িকবুে আহিদ, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মবোে, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুর জাহান, জং-আব্দুর 

রক্ষহি, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ কািাে মহালছন, 

ক্ষ তা- মৃত সছয়দ 

আকবর, সাং-ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত মশর উল্লাহ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িকছুদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ 

ছালেহ আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মিাস্তাক, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মিাোঃ মিারকান, ক্ষ তা- মৃত িাও: আব্দুর রক্ষশদ, সাং-ক্ষদলনশপুর0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মিারকান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.55 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মরদুয়ান, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মিারকান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.55 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
হারুনুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

মিারকান, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.55 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মিারকান, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.55 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ ইসহাক, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মিারকান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.55 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাোঃ ইক্ষেয়াছ, ক্ষ তা- 

মিারকান, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.55 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুল্লাহ আে মনািান, 

ক্ষ তা- মিাোঃ মিারকান, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.55 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ জাোে, ক্ষ তা- মৃত 

ছালেহ আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ নুর কক্ষবর, ক্ষ তা- 

মৃত আবু সছয়দ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

আবু সছয়দ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ শািশুে আেি, 

ক্ষ তা- মৃত আবু সছয়দ, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িীর কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাি আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ নুর মহালসন, ক্ষ তা- 

িীর কালশি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আলনায়ার  াশা, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে জক্ষেে, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ নুর আেি, ক্ষ তা- 

িীর কালশি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ জাোে আহিদ, 

ক্ষ তা- নসরত আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আনছার উল্লাহ,ক্ষ তা- মৃত 

শাহ আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নুরুন নাহার, জং-মৃত মিাকতার, সাং-ক্ষদলনশপুর0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িজলুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মৃত মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আেী, ক্ষ তা-  

িজলুে কক্ষরি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.22 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িজলুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.70 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত হাসিত আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.70 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে বশর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

 রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

আবুে বশর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আবু আহিদ, ক্ষ তা- আেী 

আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জক্ষসি উিীন, ক্ষ তা-  

মৃত আবু তালহর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.16 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রক্ষিক উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

আবু তালহর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.16 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মসালহে, ক্ষ তা- মৃত 

আবু তালহর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কাক্ষজি উিীন, ক্ষ তা- 

মৃত আবু তালহর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.16 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িঈন উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

আবু তালহর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.16 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মরাশন আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে খালয়র, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর রিজান আেী, ক্ষ তা- মৃত আব্দুর রহিান, সাং-ক্ষদলনশপুর0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আনচার গক্ষণ, ক্ষ তা- মৃত সুেতান আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মিাোঃ ইউসুি, ক্ষ তা- মৃত মুহাোদী, সাং-ক্ষদলনশপুর0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আইয়ুব খাঁন, ক্ষ তা- মুহাোক্ষদ, সাং-ক্ষদলনশপুর0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

ক্ষসকদার আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আেী আকবর,ক্ষ তা- মৃত 

মরৌশন আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
জাির আেি,ক্ষ তা- নজু 

ক্ষিয়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ রক্ষিক উিীন, ক্ষ তা-

 মৃত সাোিত উল্লাহ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত আেী আকবর, সাং-ক্ষদলনশপুর0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত আেী আকবর , সাং-ক্ষদলনশপুর0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর ইয়ার মুহােদ,ক্ষ তা- মৃত আেী আকবর, সাং-ক্ষদলনশপুর0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর মুহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আকবর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আেী আবকবর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ জয়নাে আবলদীন, 

ক্ষ তা- িত কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ কািাে উিীন, 

ক্ষ তা- মৃত কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিরদাউস, ক্ষ তা- মৃত 

মহালসন আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাস্তাহাক, ক্ষ তা- মৃত 

মুক্ষি ক্ষি া, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মসােতান আহিদ, 

ক্ষ তা- মৃত আবদুে 

কালদর, সাং-ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ওসিান, ক্ষ তা- মিাোঃ 

সুেতান আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ কালছি আেী, ক্ষ তা-

 মৃত আবুে খালয়র, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত বক্ষদউে আেি, সাং-ক্ষদলনশপুর0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িাহমুদুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

িজর আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু তালেব, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে খালয়র, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.14 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা-

 মৃত আবুে খালয়র, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর অলহদুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত জাোে উিীন, সাং-ক্ষদলনশপুর0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
শােকুন নাহার, জং-

নুরুল্লাহ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত জোে উিীন, সাং-ক্ষদলনশপুর0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর এনামুে হক, ক্ষ তা- মৃত জাোে উিীন, সাং-ক্ষদলনশপুর0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নুরুেিা, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে কালদর, সাং-ক্ষদলনশপুর0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আকবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত সুেতান আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বকক্ষতয়া আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত সুেতান আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
হাজী নুরু আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত------, সাং-ক্ষদলনশপুর
1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জক্ষকর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

িজর আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর জালবর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত সুেতান আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর0.45 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুর মহালসন, ক্ষ তা- িজর 

আেী, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত িজর আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হাসান আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িজর আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িাহমুদ মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত জাোে আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িিতাজ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত িজর আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির উল্লাহ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আহসান উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত নুরুে আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষনরুে আেি, ক্ষ তা- 

শাহা আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আনজু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

 মৃত সছয়দুর রহিান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আলিে আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাোঃ মসালহে, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আেি, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সাইফুে কালদর, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে মিানাি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫২৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আনছার কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুস সুক্কুর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মেদু ক্ষি া (মবাবা), ক্ষ তা- 

মৃত নজু ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা- 

মৃত নুরু ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষরদুে আেি,ক্ষ তা-  

ওির হািজা, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ ইউসুি, ক্ষ তা- 

মিাক্তার আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ জাির আেি,ক্ষ তা- 

আবদুে আক্ষেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

গুনু ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫২৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জক্ষেে বাদশাহ, ক্ষ তা-  

মৃত ছালদক মহালসন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুরুে হক, ক্ষ তা- আবদুে 

কালদর, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হাসুক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে খালয়র, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুর মুহােদ, ক্ষ তা- িজে 

কক্ষরি, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দে সাোি,ক্ষ তা-  

কক্ষবর আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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খক্ষতয়ান

আর.এস 
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আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুর রক্ষশদ, ক্ষ তা- 

হাজী িজলুে হক, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা- 

হাজী িজলুে হক, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
রাক্ষজয়া মবগি, জং-

সছয়দ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- 

মৃত গুনু ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর বজে আহিদ, ক্ষ তা- মৃত অক্ষছউর রহিান, সাং-ক্ষদলনশপুর0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
কািাে,ক্ষ তা- জাহাঙ্গীর, 

সাং-ক্ষদলনশপুর
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আনছার উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষসকদার আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িাহমুদ মহালসন, ক্ষ তা- 

নুর মুহােদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.22 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিারকান আহিদ, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সরওয়ার, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আক্ষরি উল্লাহ, ক্ষ তা-

 মিাোঃ ক্ষসরাজ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ িজে আহিদ,ক্ষ তা-

 সাক্ষব্বর আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কক্ষরি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.14 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ু্আব্দুে কক্ষরি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
বাদশাহ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

জকক্ষরয়া
0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আজগর আেী, 

ক্ষ তা- মৃত আেী আহিদ, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িিতাজ মবগি, জং-মৃত 

ক্ষছিীক আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত 

জকক্ষরয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িাহবুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত জকক্ষরয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রিজান আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

এনামুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

ক্ষছিীক আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ছফুরা খাতুন, জং-মৃত 

জাোে আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.17 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরে ইসোি,ক্ষ তা- মৃত 

সছয়দ আকবর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাোঃ মসক্ষেি, ক্ষ তা- নীর 

আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কক্ষরি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত হাসান আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- 

রক্ষশদ আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

একরাি, ক্ষ তা- 

মিাজালেে, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাোঃ শরীি, মৃত মিাোঃ 

মহালসন, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িজুর রহিান, ক্ষ তা- 

আবুে কালশি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.06 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাক্তার, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে কালশি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.06 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িক্ষনরা খাতুন, জং-আবূে 

কালশি, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে কালশি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
রিজান আেী, ক্ষ তা- নুর 

মহালসন, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষছক্ষরছ খাতুন, জং-

সুেতান আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মহালসান আহিদ, ক্ষ তা- 

সক্ষব্বর আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে আেি,ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কক্ষরি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রক্ষিহ ক্ষসকদার, ক্ষ তা-  

আব্দুে খালেক, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত শহর িল্লুক, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা-  

ছদর আক্ষিন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.09 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
সালকরা, জং-আবু সছয়দ, 

সাং-ক্ষদলনশপুর
0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
রাক্ষবয়া খাতুন, জং-মিাোঃ 

জাোে, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

সুেতান আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মেহা মবগি, জং-আবু 

সছয়দ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মুজাহার ক্ষি া, ক্ষ তা- মৃত 

েক্ষতি ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
রক্ষশদ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত কক্ষবর, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মগােজার মবগি, জং-মৃত 

বক্ষশর আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নাক্ষছর উিীন, ক্ষ তা- 

আব্দুে িান্নান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর িকবুে আহিদ, ক্ষ তা- মৃত আশরাি আেী, সাং-ক্ষদলনশপুর0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আহুর রহিান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষসয়ািন খাতুন, জং-মৃত 

মিাোঃ শক্ষরি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.14 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুরুে আেি, ক্ষ তা- 

িাহমুদ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মুছাফ্িার আেী, ক্ষ তা- 

মৃত আশরাি আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মিাোঃ ইউসুি, ক্ষ তা- মৃত ওির আেী, সাং-ক্ষদলনশপুর2.70 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মিাকতার আহিদ, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে িালেক0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর জাহান, জং-মৃত 

সছয়দ আকবর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মুছাফ্ির আেী, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে েক্ষতি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ইয়াক্ষছন, ক্ষ তা- মৃত নুরুে 

সুেতান, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মনছার, ক্ষ তা- মৃত িজে 

আেী, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাোঃ ইসহাক, মৃত ওির 

আেী, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.17 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ক্ষদেদার মবগি, জং-ওির 

আেী, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মসক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মসাোইিান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর শক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত ওির আেী, সাং-ক্ষদলনশপুর0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে কাোেি, ক্ষ তা- 

মৃত জালবর আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাহান আরা মবগি, জং-

আব্দুে গফ্িার, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুর বানু, জং-মৃত রক্ষিক 

উিীন, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.27 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষির মহালসন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

1.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দুে জব্বার, ক্ষ তা- মৃত 

ধো ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

হাজী মসানােী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িাষ্টার আব্দুে কালদর, 

ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর

0.35 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে হাক্ষছি, ক্ষ তা- মৃত 

মুসক্ষেি ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষরদুয়ানুে হক, ক্ষ তা- 

আবুে হাক্ষছি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষহ উিীন, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুে হক, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

এস.এি ইউসুি, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষে আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িাহবুবা মবগি, ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ শক্ষি আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আেী আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হাক্ষবব মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত আেী আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িাহবুব আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আেী আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আেী আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মজাবাইদা মবগি,জং-মৃত আেী আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর1.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রুক্ষজনা আকতার, জং-

জাির আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মশখ আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

শাহাব ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষববুর রহিান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.14 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হালিজ জাির আেি, 

ক্ষ তা- মৃত িকবুে 

আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ িসিান, ক্ষ তা- 

মিাোঃ আব্দুস সাোির, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা- 

মিারকান আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িাওোনা সুেতান 

আহিদ, ক্ষ তা- িাওোনা 

বক্ষশর আহিদ, সাং-ক্ষদ:

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্ষজজুে হক, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মসালহে, ক্ষ তা- 

ছালবর আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আেী জাির, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুস সাোি, সাং-

ক্ষদলনশপুরা

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মহাছন, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৩৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মনজাি, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত আশরাি ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুস সত্তার আজাদ, 

ক্ষ তা- মৃত খুইল্যা ক্ষিয়া, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৩৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে গফুর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ জাক্ষকর মহালসন, 

ক্ষ তা- মৃত আবদুে গফুর, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুে গফুর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িাওোনা মিাোঃ মহালসন, 

ক্ষ তা- মৃত আবদুে গফুর, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মখারলশদ, ক্ষ তা- 

মৃত আবদুে গফুর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জক্ষকর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

িজলুে কক্ষবর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সাক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা- 

আেী ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে জব্বার, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাি ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

নুরুে আক্ষিন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবদুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে মহালসন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত বশর আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিানাি, ক্ষ তা- ছালেহ 

আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ বকশু, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবদুে সত্তার, ক্ষ তা- 

মৃত ওবাইদুে হক, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হাজী সছয়দ আহিদ, 

ক্ষ তা- মৃত হাজী গুনু 

ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর

1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

শক্ষরি আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হাক্ষিদুর রহিান, ক্ষ তা- 

হাজী আছদ আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আনচার কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মৃত খক্ষেলুর রহিান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসকদার আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

ওির আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ জাোে, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বাহাদুর, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আনচারুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মৃত ইউসুি আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ ইক্ষিছ, ক্ষ তা- মৃত 

জালবর আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

1.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সাইফুে, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুস সাোে, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মিাস্তাক্ষিজ, ক্ষ তা- 

এোদন দানু, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

এোদন দানু, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মহালসন আেী, ক্ষ তা- মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত নক্ষজর আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শাহাব উিীন, ক্ষ তা- 

আশরাি ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আজি উল্লাহ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবদুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ ইউনুস, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুস শুক্কুর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্ষির মহাসাইন, ক্ষ তা- 

মৃত এজোস ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ছদর আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

এজোস ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মগাোি মহালছন, ক্ষ তা- 

মৃত এজোস ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রক্ষবউে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আনু ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

এোদন, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

মৃত আো উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মচৌধুরী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে হাক্ষকি, ক্ষ তা- 

মৃত ছালেহ আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- মৃত 

ইয়াকুব নবী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.14 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর জাহান, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ নক্ষছি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মসক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ 

জাোে, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মনজাি উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.14 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত এোদন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.35 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- মৃত 

শাহা আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে গফ্িার, ক্ষ তা- 

মৃত হাজী,ইয়াকুব নবী, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ কাক্ষছি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সছয়দ কাক্ষছি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- 

হাজী গুনু ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- হাজী 

সছয়দ নুর, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষহ উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষববুর রহিান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সমুদুে হক, ক্ষ তা- হাজী 

আক্ষির আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আবু আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

গুণু ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর মহালছন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দু শুক্কুর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- 

ক্ষিরুজ আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.09 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নাক্ষছর, ক্ষ তা- আব্দুে 

িালেক, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা- 

আেী আকবর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িসুদা মবগি, জং-মৃত 

ওবাইদুে হক, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্ষির হািজা, ক্ষ তা- 

মৃত হাজী আব্দুর রক্ষশদ, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুর কালদর, ক্ষ তা- হাজী 

সছয়দ নুর, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দুে হান্নান, ক্ষ তা- 

হাজী, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- 

ইউসুি আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িতুবজা মবগি, মৃত 

জলিার, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দুে িন্নান, ক্ষ তা- মৃত 

মুজাফ্ির, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত আছদ আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মনছার উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

িজে কক্ষরি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আবু সছয়দ, ক্ষ তা- মৃত 

আনু ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

হাজী সছয়দ নুর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মেদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

মশর উল্লাহ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.33 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষশর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজজুর রহিান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষদেদার মবগি, জং-মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ সছয়দ আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষজজুর রহিান, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.04 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষজজুর রহিান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.04 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষজজুর রহিান, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.04 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নাক্ষছর উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

শাহাব উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

শাহাব উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আহসান উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত শাহাব উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শালকর উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

শাহাব উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জালকর উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

শাহাব উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মসক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

শাহাব উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সরওয়ার উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত শাহাব উিীন, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৪৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবছার উল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত শাহাব উিীণ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

বুজরুজ আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাবারাকা, জং-নাক্ষছর , 

সাং-ক্ষদলনশপুর
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা- মৃত 

মিাোঃ আেী
1.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষশদ আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নুরুে কক্ষবর, সাং-মৃত জব্বার, সাং-ক্ষদলনশপুর0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর িারুখ, ক্ষ তা- মৃত জব্বার, সাং-ক্ষদলনশপুর0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুরুে আবছার, ক্ষ তা- মৃত 

জব্বার, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
এেমুন নাহার, জং-

মদলোয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত বক্ষদউে আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে হক হক্কানী,ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে গক্ষণ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
োয়ো মবগি, জং-মৃত 

জব্বার, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৪৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্ষির হািজা (কালু), 

ক্ষ তা- মৃত ওির আেী, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িাসুদ কািাে রুলবে, 

ক্ষ তা- আব্দুে গফ্িার, 

সাং-ক্ষদলনশপুর

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মসক্ষেি উিক্ষন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুেং সত্তার মহালসন, 

ক্ষ তা- মৃত ইউনুছ, সাং-

ক্ষদলনশপুর,

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর শক্ষহদুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত আব্দু শুক্কুর, সাং-ক্ষদলনশপুর,0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত িকবুে আহদি সাং-ক্ষদলনশপুর0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ জাির আেি, ক্ষ তা-

 মৃত আক্ষজজুর রহিান, 

সাং-ক্ষদলনশপুর,

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আোউিীন, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে খাইর মুিী, 

সাং-ক্ষদলনশপুর,

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সাোহ উিীন, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে খাইর মুিী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর উিীন, ক্ষ তা-  মৃত 

আবুে খাইর মুিী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে জব্বার, সাং-

ক্ষদলনশপুর

1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আেী আকবর, ক্ষ তা- 

মিাক্তার আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নুরুে আবছার, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির মহাছাইন, সাং-ক্ষদলনশপুর,0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির মহাছাইন, সাং-ক্ষদলনশপুর,0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নুরুল্লাহ, ক্ষ তা- আক্ষির মহাছাইন, সাং-ক্ষদলনশপুর,0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর েৎফুর রহিান, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির মহাছাইন, সাং-ক্ষদলনশপুর0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর এিরনুে হক, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির মহাছাইন, সাং-ক্ষদলনশপুর0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর এরিানুে হক, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির মহাছাইন, সাং-ক্ষদলনশপুর0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

এনামুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা- মৃত 

শক্ষিকুর রহিান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাি ক্ষিয়া, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নুরুে ইসোি,ক্ষ তা- হাজী আহিাদুর রহিান, সাং-ক্ষদলনশপুর0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর রুক্ষকয়া মবগি,ক্ষ তা- মিৌেিী নুরুে হুদা, সাং-ক্ষদলনশপুর0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নাক্ষজি উিীন, ক্ষ তা- হাজী আহিদুর রহিান, সাং-ক্ষদলনশপুর,0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আলনায়ারুে ইসোি,  ীং -হাজী আহিদুর রহিান, সাং-ক্ষদলনশপুর,0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত আক্ষির মহাছাইন, সাং-ক্ষদলনশপুর,0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মিাোঃ সছয়দুল্লাহ,  ীং -হাজী আহিদুর রহিান, সাং-ক্ষদলনশপুর,0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর িাহমুদুে হক,  ীং -হাজী আহিদুর রহিান, সাং-ক্ষদলনশপুর,0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর ওসিান সরওয়ার,  ীং -হাজী আহিদুর রহিান, সাং-ক্ষদলনশপুর,0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে ইসোি, সাং-

ক্ষদলনশপুর,

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা- 

শক্ষিকুর রহিান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ওসিান গক্ষণ, ক্ষ তা- 

শক্ষিকুর রহিান, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িঞ্জুর আেী, ক্ষ তা- 

িকবুে আহিদ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর কক্ষরিত উল্লাহ, ক্ষ তা- জাোে আহিদ, সাং-ক্ষদলনশপুর0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাোঃ রুলবে, ক্ষ তা- মৃত 

আবু সছয়দ, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে জব্বার, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সালকর উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর জব্বার, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হাসান আেী, ক্ষ তা- মৃত 

শাহা আেি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শািশুে আেি, ক্ষ তা- 

আব্দুে কালদর, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বাক্ষরতুে ইসোি, ক্ষ তা- 

নুরুে ইসোি, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আবু হাক্ষনি, ক্ষ তা- নুরুে 

মহালসন, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

গুনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

েস্কর আেী, সাং-

ক্ষদলনশপুর

1.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আনচার ক্ষ তা- গুনু ক্ষিয়া, 

সাং-ক্ষদলনশপুর
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আশরাি উল্লাহ, ক্ষ তা- 

গুনু ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
এহসান, ক্ষ তা- গুনু ক্ষিয়া, 

সাং-ক্ষদলনশপুর
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

তালরক আক্ষজজ, ক্ষ তা- 

আব্দুে আক্ষজজ, সাং-

ক্ষদলনশপুর

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

গফুর, সাং-ক্ষদলনশপুর,
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হাজী আব্দুে হক,  ীং-

মৃত আবুে খালয়র, সাং-

বাক্ষরয়া  াড়া

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর সছয়দ আকবর,  ীং-িারুক আহিদ, সাং-বাক্ষরয়া  াাড়া0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দুল্লাহ,  ীং-মৃত 

জাোে, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আনছার,  ীং-আব্দুল্লাহ, 

সাং-বাক্ষরয়া  াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
জালকর উল্লাহ,  ীং- 

আব্দুল্লাহ,সাং-বাক্ষরয়া াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
রক্ষিক,  ীং- 

আব্দুল্লাহ,সাং-বাক্ষরয়া াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নক্ষজর আহিদ,  ীং-কাো ক্ষিয়া,সাং-বাক্ষরয়া  াড়া2.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মনজাি উিীন,  ীং-নক্ষজর 

আহিদ, সাং-বাক্ষরয়া াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রক্ষিক উিীন,  ীং- 

নক্ষজর আহিদ, সাং-

বাক্ষরয়া ড়াা

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাির আেি  ীং-মৃত 

আিজু ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া 

 ড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষজয়াউর রহিান,  ীং-

মৃত চান ক্ষিয়া, সাং-

বাক্ষরয়া  ড়া

0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর সুেতান,  ীং-মগাোি সুেতান, সাং-বাক্ষরয়া  ড়া0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হাক্ষবব উল্লাহ,  ীং-

মগাোে সুেতান, সাং-

বাক্ষরয়া  ড়া

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর বক্ষদউে আেি,  ীং-মিাোঃ মহালসন, সাং-বাক্ষরয়া  াাড়া0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আব্দুর রহিান,  ীং-মৃত ইসিাইে, সাং-বাক্ষরয়া  াাড়া0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে গফুর,  ীং-মৃত 

আঞ্জুক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া 

 াাড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ছালেহ আহিদ,  ীং-মৃত 

ক্ষিয়া মহালসন, সাং-

বাক্ষরয়া  াাড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাোে আহিদ,  ীং-মৃত 

ক্ষিয়া মহালসন, সাং-

বাক্ষরয়া  াাড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আসিা খাতুন, জং-মৃত 

মনজাি উিীন, সাং-

বাক্ষরয়া  াাড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

দুো ক্ষিয়া,  ীং-মৃত 

আদর ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া 

 াাড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কাক্ষজি উিীন,  াীং- 

কক্ষবর আহিদ, সাং-

বাক্ষরয়া  াাড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাসলেি ক্ষিয়া,  ীং-

কক্ষবর আহিদ, সাং-

বাক্ষরয়া  াাড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষহ উিীন, কক্ষবর 

আহিদ, সাং-বাক্ষরয়া 

 াাড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মসক্ষে,  ীং-কক্ষবর 

আহিদ, সাং-বাক্ষরয়া 

 াাড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জক্ষির উিীন,  ীং-মৃত 

মিাোঃ মবোে, সাং-বাক্ষরয়া 

 াাড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দুে গফ্িার,  ীং-উো 

ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া  াাড়া
0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মনজাি, ীং- আবুে 

কালশি, সাং-বাক্ষরয়া 

 াাড়া

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মখারক্ষশদা, জং-আবু 

সছয়দ, সাং-বাক্ষরয়া  াাড়া
0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িালতিা মবগি, জং-

আক্ষির মহালসন, সাং-

বাক্ষরয়া  াাড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হাক্ষিদা মবগি, জং-

হাক্ষববুর রহিান, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
কাজে  াক্ষখ,জং-বাবুে, 

সাং-বাক্ষরয়া াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুরুে ইসোি,  ীং-দানু 

ক্ষিয়া সাং-বাক্ষরয়া াড়া
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দুর রক্ষহি,  ীং-দানু 

ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া াড়া
0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শাক্ষকো মবগি, জং-

ছক্ষেি উল্লাহ, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাতাহারা মবগি, জং-

সাইদুে ইসোি, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর দানু ক্ষি া,  ীং-মৃত আদে ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া াড়া1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দুল্লাহ,  ীং-দানু ক্ষিয়া, 

সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
উো ক্ষিয়া,  ীং-মৃ আদে 

ক্ষিয়া, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
 ক্ষিি বাক্ষরয়া জালি 

িসক্ষজদ, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে গফুর,  ীং-মৃত 

আবু আহিদ, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আব্দুে িক্ষজদ,  ীং-মৃত আবু আহিদ, সাং বাক্ষরয়া াড়া1.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ছক্ষগর আহিদ,  ীং-মৃত 

আবু আহিদ, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আবু বক্কর,  ীং-মৃত আবু 

আহিদ, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে গফুর,  ীং-মৃত 

চাদ ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া 

 াড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আবু ক্ষছিীক,  ীং-ছক্ষগর 

আহিদ, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ক্ষরনু,  ীং-জাোে 

আহিদ, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৫৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে কাোি,  ীং-

জাোে আহিদ, সাং-

বাক্ষরয়া  াড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মুকবুে আহিদ,  ীং-মৃত 

আবদুে রক্ষশদ, সাং-

বাক্ষরয়া  াড়া

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
হাসান আেী,  ীং-আব্দু 

রক্ষশদ, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
শাহজাহান,  ীং-মৃত আব্দু 

রক্ষশদ সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রিজান আেী,  ীং-মৃত 

দুো ক্ষিয়া, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িক্ষরদ আেি,  ীং-আব্দু 

রক্ষশদ, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৫৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ইউসি জাোে,  ীং-আব্দু 

রক্ষশদ, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রক্ষহিা খাতুন, ীং-মিাোঃ 

আব্দু রক্ষশদ, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.14 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ক্ষদলুয়ারা,  ীং-আব্দু 

রক্ষশদ, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সছয়দ আেি,  ীং-মৃত 

মিাহােদ, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মশর উল্লাহ,  ীং-মরৌশন 

আেী, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হালিজ আহিদ,  ীং-

সছয়দ কক্ষবর, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
রাজু,  ীং-মৃত হাসান 

আেী, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ছক্ষেি উল্লাহ,  ীং-হাজী 

মিাোঃ কাোি, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষজয়াউর রহিান,  ীং-

মৃত জাোে উিীন, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর জকক্ষরয়া,  ীং-কাক্ষছি আেী, সাং বাক্ষরয়া াড়া0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আবু বকর,  ীং-মিাসলেি 

ক্ষিয়া, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আলজদুন নাহার, জং-

মুসলেি ক্ষিয়া, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু নালছর,  ীং-

মকারবান আেী, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর ইকবাে,  ীং-মৃত ইিান আেী, সাং বাক্ষরয়া াড়া0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাোঃ লুতু ক্ষিয়া,  ীং-মৃত 

ইসোি, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
সাগর,  ীং-সছয়দ উল্লাহ, 

সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর হাজী বাঁচা ক্ষিয়া,  ীং-মৃত আক্ষির আেী, সাং বাক্ষরয়া াড়া2.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িক্ষন ক্ষিয়া,  ীং-ইিান 

আেী, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িক্ষকর আহিদ,  ীং-িক্ষন 

ক্ষিয়া, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্বাছ ক্ষিয়া,  ীং-মৃত 

রক্ষশদ, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মসক্ষেি উল্লাহ,  ীং-আবুে 

মহালসন, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিারকান,  ীং-হাজী চাদ 

ক্ষিয়া, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আবুে শিা,  ীং-মৃত ইয়াকুব আেী, সাং বাক্ষরয়া াড়া0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে ইসোি,  ীং-মৃত 

গুরা ক্ষিয়া, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মদলোয়ার মহালসন,  ীং-

মৃত গুরা ক্ষিয়া, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দুল্লাহ,  ীং-মরৌশন 

আেী, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আক্ষির হািজা,  ীং-মৃত শুক্কুর, সাং বাক্ষরয়া াড়া2.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষিলরাজ আহিদ,  ীং-

জাোে আহিদ, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্ষরফুে ইসোি,  ীং-

ক্ষিলরাজ আহিদ, সাং 

বাক্ষরয়া াড়া

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ক্ষিজান,  ীং-ক্ষিলরাজ 

আহিদ, সাং বাক্ষরয়া াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িক্ষজদ,  ীং-সছয়দ, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া
0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আহিদ কক্ষবর,  ীং-মৃত 

কাক্ষছি আেী, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মুতাহারা মবগি, জং-

মিাোঃ মহালছন, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ইউসুি নবী,  ীং-

মগাোিবাক্ষর, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে আক্ষজজ,  ীং-

িনছুর আেী, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িক্ষরদ,  ীং-গুরা ক্ষিয়া, 

সাং-বাক্ষরয়া াড়া
2.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুর আহিদ,  ীং-গুরা 

ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মবোে আহিদ,  ীং-

আবুে িজে, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

2.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে আবছার,  ীং-মৃত 

ইউসুি আেী, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবদু শুক্কুর,  ীং-মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মিাহলছনা,  ীং-শুক্কুর, 

সাং-বাক্ষরয়া াড়া
1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ক্ষনলুিা, জং-রুলবে, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আয়ুব আেী,  ীং-

বাচা ক্ষিয়া, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িক্ষজদ,  ীং-সছয়দ, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া
0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
রক্ষিক উিক্ষন,  ীং-আয়ুব 

আেী, সাং-বাক্ষরয়া াড়া
1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর িাক্ষবয়া খাতুন, জং-আজি খাঁ, সাং-বাক্ষরয়া াড়া1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে কালশি,  ীং-

মরৌশন আেী, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাক্তার আহিদ,  ীং-

মরৌশন আেী, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িাহমুদ মহালসন, ীং-মৃত 

আক্ষেি উিীন,
0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মসক্ষেি উল্লাহ,  ীং-মৃত 

িজে কক্ষরি, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর তাজুে ইসোি,  ীং-মৃত গুনু ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া াড়া2.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সাইফুে ইসোি,  ীং-

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং-

মুরুংলঘানা

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মবোে,  ীং-সাইফুে 

ইসোি, সাং-মুরুংলঘানা
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষশর আেি,  ীং-মৃত 

োে ক্ষিয়া, সাং- 

মুরুংলঘানা

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ ক্ষছিীক,  ীং-মৃত 

হাজী আবু মিাছা, সাং-

মুরুংলঘানা

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সক্ষেি উল্লাহ,  ীং-মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং-

মুরুংলঘানা

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ জাোে,  ীং-মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং-

মুরুংলঘানা

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জালকর মহালসন,  ীং-মৃত 

শরত আেী, সাং-

মুরুংলঘানা

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে সত্তার,  ীং-মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং-

মুরুংলঘানা

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ডাক্ষেি ক্ষিয়া,  ীং-িক্ষনর 

আহিদ, সাং-মুরুংলঘানা
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নুর মুহােদ,  ীং-মৃত ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং-মুরুংলঘানা0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নবীনা খাতুন, জং-আব্দুে 

িক্ষজদ, সাং-মুরুংলঘানা
0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ ওবাইদুে,  ীং-মৃত 

আব্দুে িালেক, সাং-

মুরুংলঘানা

0.24 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবদুে গফুর,  ীং-মৃত 

আক্ষির মহাছাইন, সাং-

মুরুংলঘানা

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
এহসান,  ীং-মৃত আবদুে 

জক্ষেে, সাং-মুরুংলঘানা
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ওসিান,  ীং-মৃত আবুে 

িালেক, সাং-মুরুংলঘানা
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দুর রক্ষশদ,  ীং-আব্দুস 

সািাত সাং-মুরুংলঘানা
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে গফুর,  ীং-মৃত 

আবদুে িালেক, সাং-

মুরুংলঘানা

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
বাহাদুর,  ীং-মৃত আবদুে 

িালেক, সাং-মুরুংলঘানা
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিারকান,  ীং-মৃত 

আব্দুে িালেক, সাং-

মুরুংলঘানা

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নজরুে,  ীং-আবদুে 

িালেক, সাং-মুরুংলঘানা
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িনতাজ,  ীং-নুর 

আহিদ, সাং-মুরুংলঘানা
0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর আহিদ,  ীং-মৃত 

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

মুরুংলঘানা

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাোে ক্ষিয়া,  ীং-মৃত 

নুর আহিদ, সাং-

মুরুংলঘানা

0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মহালসন,  ীং-মৃত 

কাো ক্ষিয়া, সাং-

মুরুংলঘানা

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুস সাোি,  ীং-মৃত 

নক্ষজর আহিদ, সাং-

মুরুংলঘানা

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মসানা ক্ষিয়া,  ীং-আব্দুস 

সাোি, সাং-মুরুংলঘানা
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িক্ষহ উিীন,  ীং-কক্ষবর 

আহিদ, সাং-মুরুংলঘানা
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু তালহর,  ীং-মৃত 

আেী আহিদ, সাং-

মুরুংলঘানা

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সািশুে আেি,  ীং-মৃত 

আেী আহিদ, সাং-

মুরুংলঘানা

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
এখোছ,  ীং-মৃত আেী 

আহিদ, সাং-মুরুংলঘানা
0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শালকর উল্লাহ,  ীং-মৃত 

আেী আহিদ, সাং-

মুরুংলঘানা

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শাহাব উিীন,  ীং-মৃত 

আেী আহিদ, সাং-

মুরুংলঘানা

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মহাছাইন  ীং-

মগাোি কালদর, সাং-

মুরুংলঘানা

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ডাইো,  ীং-মগাোি 

কালদর, সাং-মুরুংলঘানা
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর িজে কক্ষরি,  ীং-আব্দু রক্ষহি, সাং-বাক্ষরয়া  ড়াা0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

গুণু ক্ষিয়া,  ীং-মৃত 

িকবুে আহিদ, সাং-

বাক্ষরয়া  াড়া

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আবুে কালশি,  ীং-মৃত মিাোঃ িরু, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুরুে আেি,  ীং-আবদুে 

কালদর, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ছরকান,  ীং-মৃত হাজী 

চান ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া 

 াড়া

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর ওয়াজ উিীন,  ীং-মৃত হাজী চান ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আিান উল্লাহ,  ীং-মৃত 

হাজী চান ক্ষিয়া, সাং-

বাক্ষরয়া  াড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
রালশদা মবগি, জং-চান 

ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মিারকান,  ীং-মৃত হাজী চান ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর কক্ষরি বকশু,  ীং-নজু ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া  ড়াা 0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নুরুে আবছার,  ীং-নুর আহিদ,মহডম্যান সাং-বাক্ষরয়া  ড়াা0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর ইসিাইে,  ীং-নুর আহিদ, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া,0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৬৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মসক্ষেি,  ীং-নুর আহিদ, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া,0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর রক্ষহি,  ীং-নুর আহিদ, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া,0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ কক্ষেি,  ীং-

বাহাদুর, সাং-বাক্ষরয়া 

 াড়া,

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৬৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হাক্ষবব উল্লাহ,  ীং-নুর 

আহিদ, সাং-বাক্ষরয়া 

 াড়া,

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িজর আেি,  ীং-মৃত 

নজু ক্ষিয়া, সাং-ক্ষদলনশপুর,
3.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর সরওয়ার,  ীং-মৃত হাজী চান ক্ষিয়া, সাং- বাক্ষরয়া  াড়া0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মসােতান আহিদ,  ীং-মৃত হাজী চান ক্ষিয়া, সাং- বাক্ষরয়া  াড়া0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মশিালয়ত উল্লাহ,  ীং-িজে কক্ষরি, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মখারলশদ আেি,  ীং-

মৃত িকতুে মহালস, সাং-

বাক্ষরয়া  াড়া

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িালতিা মবগি,  ীং-মৃত 

বাচা ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া 

 াড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নবাব শরীি,  ীং-

মখারলশদ আেি, সাং-

বাক্ষরয়া  াড়া

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ শরীি,  ীং-

মখারলশদ আেি, সাং-

বাক্ষরয়া  াড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িারলিজ মুশাররি,  ীং-

মখারলশদ আেি, সাং-

বাক্ষরয়া  াড়া

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর জাহান, জং-মৃত 

িকতুে মহালস, সাং-

বাক্ষরয়া  াড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
এনামুে,  ীং-চান ক্ষিয়া, 

সাং-বাক্ষরয়া  াড়া
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ জক্ষসি,  ীং-মৃত 

িকতুে মহালস, সাং-

বাক্ষরয়া  াড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাস্তাক আহিদ,  ীং-

সছয়দ কক্ষবর, সাং-বাক্ষরয়া 

 াড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাক্তার আহিদ,  ীং-

সছয়দ কক্ষবর, সাং-বাক্ষরয়া 

 াড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্তার হাক্ষিদ,  ীং-

সছয়দ কক্ষবর, সাং-বাক্ষরয়া 

 াড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সছয়দ কক্ষবর,  ীং-মৃত 

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং-বাক্ষরয়া 

 াড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

মৃত ইসোি ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.06 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মোকিান, ক্ষ তা- 

মৃত ইসোি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.06 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সছয়দ আকবর, ক্ষ তা-  

মৃত ইসোি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.06 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
রালবয়া, ক্ষ তা- ইসোি, 

সাং-ছালদলকর কাো
0.06 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্তার মহালসন, ক্ষ তা- 

মগাোি সুেতান, সাং-

ছালদলকর কাো

0.17 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

মগাোি মসােতান, সাং-

ছালদলকর কাো

0.17 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জন্নাত মবগি, ক্ষ তা- 

জক্ষেে বকসু, সাং-

ছালদলকর কাো

0.17 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ওয়াজ উিীন ক্ষ তা- মৃত 

আবুে কাোি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মসালহে, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে কাোি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে মহালছন, ক্ষ তা- 

িোতুন মিস্ত্রী, সাং-

ছালদলকর কাো

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আলয়শা ক্ষছিীকা, ক্ষ তা- 

আবুে িালেক, সাং-

ছালদলকর কাো

0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে মহালছন, ক্ষ তা- মৃত 

আিোতুন ক্ষিস্ত্রী, সাং-

ছালদলকর কাো

0.33 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু তালেব, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে কালদর, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- 

মৃত এজহার ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী কািাে উিী, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত ইয়াকুব আেী, সাং-ছালদলকর কাো1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আক্ষির 

মহাসাইন,ক্ষ তা- আবুে 

কাোি, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.06 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষছিীক আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত ইউসুি আেী, সাং-

ছালদলকর কাো

0.33 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

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

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

উো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

কিে ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষিয়া মহালসন, ক্ষ তা- 

কিে ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মহাসলন আেী,ক্ষ তা- মৃত 

কািাে ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মুকবুে আহিদ, ক্ষ তা- 

িজর রহিান, সাং-

ছালদলকর কাো

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আেতাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মৃত কিে ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সালেহ আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে মহালছন, ক্ষ তা- মৃত 

আবদুর রহিান, সাং-

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

টক্ষন খাতুন, জং-মৃত 

আহসান আেী, সাং-

ছালদলকর কাো

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর কালদর, ক্ষ তা- মৃত 

িঞ্জুর আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মিাোঃ ইসিাইে, সাং-

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- 

শক্ষিউে আেি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু সছয়দ, ক্ষ তা- মৃত 

মুসলেি ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জুহুরা মবগি, জং-মৃত 

বক্ষদউজ্জািান, সাং-

ছালদলকর কাো

0.17 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সসকত আেী, ক্ষ তা- 

মসানা ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.14 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রালসে খক্ষেিা, ক্ষ তা- 

আবুে কাোি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রক্ষশদা, ক্ষ তা- মৃত িীর 

আহিদ, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে মহালসন, সাং-

ছালদলকর কাো

0.28 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ বাক্ষশ, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে মহালসন, সাং-

ছালদলকর কাো

0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বাদশাহ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং-

ছালদলকর কাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষির মহালসন, সাং-

ছালদলকর কাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িঞ্জুর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ইসহাক আেী, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.45 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

খক্ষেলুর রহিান, সাং-

ছালদলকর কাো

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ জক্ষকর আেি, ক্ষ তা-

 আেী আকবর, সাং-

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রুক্ষিয়া মবগি, জং-মৃত 

িজে কক্ষরি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িালতিা মবগি, জং-মৃত 

নুর আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ বকসু, ক্ষ তা- মৃত 

িকছুদ ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ আজগর আেী, 

ক্ষ তা- মৃত ইউসুি আেী, 

সাং-ছালদলকর কাো

0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ইউসুি আেী, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবদুে মিানাি, ক্ষ তা- 

মৃত আবু জাির, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িঞ্জুর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

বাচা ক্ষিয়া, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত োে ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ সরওয়ার, ক্ষ তা- 

রহিত উল্লাহ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত োে ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত আেী ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.14 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আঞ্জু ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জকক্ষরয়া, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আনচুর আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আেী ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শািসুে আেি, ক্ষ তা- 

জাোে আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সাইফুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত আেী ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শাহা আেি, ক্ষ তা- মৃত 

আেী ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
কালশি, ক্ষ তা- মৃত আেী 

ক্ষিয়া, সাং-ছালদলকর কাো
0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাির ু্আেি, ক্ষ তা- 

মৃত আেী ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বজে আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাি আেী, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ জাোে, ক্ষ তা- মৃত 

আশরাি আেী, সাং-

ছালদলকর কাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবদুে খালেক, ক্ষ তা- 

মৃত আকবর আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মগাোি কালদর, ক্ষ তা- 

সালবর আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাহানারা মবগি, জং-

ওির িারুক, সাং-

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবদুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত 

আেী মহালসন, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

উক্ষকে আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সছয়দ উল্লাহ, ক্ষ তা- আবু 

বক্কর ক্ষছিীক, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মবগি জান, জং-মৃত 

আক্ষির মহাসাইন, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সালহব উিীন, ক্ষ তা- 

জাির আেি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মদলোয়ার, ক্ষ তা- মিাোঃ 

জকক্ষরয়া, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ হালসি, ক্ষ তা- মৃত 

আিজু ক্ষিয়া, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

এহসান, ক্ষ তা- আবুে 

কাোি, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা- 

মৃত জালহদুে ইসোি, 

সাং-ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ সালকর উল্লাহ, ক্ষ তা-

 কক্ষবর আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- কক্ষবর 

আহিদ, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৭৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্বাছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আবু সছয়দ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৭৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কালশি আেী, ক্ষ তা- আবু 

জাির, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ইউসুি আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আবু সছয়দ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিলহর আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আবু সছয়দ, সাং-

ছালদলকর কাোা

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবদুে িালেক, ক্ষ তা- 

সক্ষবর আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- 

ছক্ষগর আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ ইয়াক্ষছন, ক্ষ তা- নুর 

মহালসন, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ কালশি, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে কাোি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু বক্কর, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে কাোি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বাবুে, ক্ষ তা- মৃত আবুে 

কাোি, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বাদশাহ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- 

মিাোঃ মহালসন, সাং-

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবদুে আক্ষজজ, ক্ষ তা- 

আবু জালহর, সাং-

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আবুে কালশি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.04 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
সছয়দ নুরু, ক্ষ তা- খরত 

আেী, সাং-ছালদলকর কাো
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িান্নান, ক্ষ তা- নুরুে 

আেি, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সাোিত উল্লাহ, ক্ষ তা- 

ক্ষসরাজুে ইসোি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সতয়বা আকতার, ক্ষ তা- 

ইসিাইে, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর বজে আহিদ, ক্ষ তা- মৃত নুর আহিদ, সাং-ছালদলকর কাো0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আবুে কালশি, ক্ষ তা- মৃত নুর আহিদ, সাং-ছালদলকর কাো0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষিয়া মহালসন, ক্ষ তা- 

আেী আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সাইফুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মৃত ইউসুি আেী, সাং-

ছালদলকর কাো

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষদ উিীন, ক্ষ তা- 

সাইফুে কক্ষরি, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মরজাউে কক্ষরি ক্ষ তা- 

মৃত িকছুদ আেি, সাং-

ছালদলকর কাো

0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর বকশু, ক্ষ তা- 

আবদুল্লাহ, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু বক্কর, ক্ষ তা- মৃত 

ছালদক মহালস, সাং-

ছালদলকর কাো

0.14 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত 

ওয়াজ উিী, সাং-

ছালদলকর কাো

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর আলয়শা, ক্ষ তা- মৃত 

িজু ক্ষিয়া, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মিাোঃ রক্ষিকুে ইসোি, ক্ষ তা- কক্ষবর আহিদ, সাং-ছালদলকর কাো0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে মহালসন, ক্ষ তা- 

আব্দুে জক্ষেে, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আেী আকবর, ক্ষ তা- মৃত 

ইয়াকুব আেী, সাং-

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মগাোি মিাস্তাক, ক্ষ তা- 

মৃত কালশি আেী, সাং-

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

তুেফুর রহিান, ক্ষ তা- 

মেদু ক্ষিয়া, সাং-ছালদলকর 

কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ছক্ষবর আহিদ,ক্ষ তা- মৃত 

িয়জুর রহিান, সাং-

ছালদলকর কাো

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষরদুে  আেি, ক্ষ তা- 

ছক্ষবর আহিদ, সাং-

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সছয়দুে ইসোি, ক্ষ তা- 

ছক্ষগর আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মসক্ষেমুে ইসোি, ক্ষ তা-  

ছক্ষগর আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ছালবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুর রক্ষশদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

আেী ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সছয়দ মহালসন, ক্ষ তা- 

আবুে কাোি, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.27 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জকক্ষরয়া, ক্ষ তা- বক্ষশর 

আহিদ, সাং- ছালদলকর 

কাো

0.11 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কক্ষবর আহিদ ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুর রক্ষশদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষগয়াস উিী, ক্ষ তা- মৃত 

নুরুে হক, সাং- ছালদলকর 

কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মবোে মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত নুরুে হকজ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নাক্ষজি উিী, ক্ষ তা- 

আবুে শিা, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
ইক্ষিছ, ক্ষ তা- আবু শিা, 

সাং- ছালদলকর কাো
0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুশ শিা, ক্ষ তা- মৃত 

আিোতুন, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিৌেিী ওির িারুখ, 

ক্ষ তা- মৃত আবু সছয়দ, 

সাং- ছালদলকর কাো

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ কাোি, ক্ষ তা- 

মিাক্তার আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.06 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জািাে মহালসন, ক্ষ তা- 

িাহমুদ ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িিতাজ মবগি, জং-

সালবর আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত কালদর মহালসন, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হাজী জাির আহিদ, 

ক্ষ তা- মৃত নজু ক্ষিয়া, 

সাং- ছালদলকর কাো

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

নজু ক্ষিয়া. সাং- 

ছালদলকর কাো

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

আিজু ক্ষি া, ছালদলকর 

কাো নতুন  াড়া

1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শহর বানু, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর আহিদ, ছালদলকর 

কাো নতুন  াড়া

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত মিাস্তাক্ষিজুর রহািন, 

ছালদলকরকাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে কালদর ক্ষ তা- 

মেদু ক্ষিয়া, ছালদলকর 

কাো নতুন  াড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত মিাস্তাক্ষিজুর রহ: 

ছালদলকর কাো

0.14 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আকতার মহালস, ক্ষ তা- 

মৃত শাহ আেি, 

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃ: 

মিাস্তাক্ষিজুর রহািান, 

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে কাোি, ক্ষ তা- 

রাজা ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

িেে কক্ষরি, সাং- 

ছালদলকর কাো

1.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শাহাব উিী, ক্ষ তা- মৃত 

কালছি আেী, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মেদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

আিজু ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত মদৌেত ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা- 

মিাোঃ সাোি, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মুছন আেী, ক্ষ তা- মৃত 

রক্ষশদ আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুস সবুর, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি কুদ্দুস, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- 

মগাোি কুদ্দুস, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.25 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুস সত্তার, ক্ষ তা- মৃত 

মগাোি কুদ্দুস, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

রুহুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

এিদাদ ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নাক্ষছর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আেী আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

হুিলন আরা, ক্ষ তা- মৃত 

মিাজাফ্ির, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জািাে মহালস, ক্ষ তা- মৃত 

িীর আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আকতার মহালসন ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে জক্ষেে, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাক্ষকর মহালসন ক্ষ তা- 

মৃত িীর আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আলনায়ার মহালস, ক্ষ তা- 

িীর আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত এিদাদ ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.17 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

বাহার উল্লাহ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কািাে মহালসন ক্ষ তা- 

মৃত িীর আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সািসুন নাহার, ক্ষ তা- 

মৃত আবার রহিান, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মখারলশদা মবগি, ক্ষ তা- 

মৃত মিৌেিী এজহারুে 

হক, সাং- ছালদলককাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবছার মহালসন, ক্ষ তা- 

জালবর আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.33 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ ছালদক, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষকর আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ নাক্ষছর, ক্ষ তা- মৃত 

আবু জাির, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.09 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মসক্ষেি ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মগােতাজ মবগি, ক্ষ তা- 

মৃত বদর ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িজে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত 

আবু সছয়দ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িাহমুদ আেী, ক্ষ তা- মৃত 

আবু সছয়দ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িয়জুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত 

এজহারুে হক, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাহান আরা, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে হাই, ছালদলকর 

কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত মিৌেিী এজহারুে 

হক, ছালদলকর কাো

0.22 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা- 

মৃত আকবর আহিদ, 

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
এহসান, ক্ষ তা- আলনায়ার 

মহালসন, ছালদলকর কাো
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সছয়দ নুর, ক্ষ তা- মৃত 

এজহারুে ক্ষিয়া, ছালদলকর 

কাো

0.18 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জক্ষেে বকসু, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী োে ক্ষিয়া, 

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৮৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা- 

মৃত হাজী োে ক্ষিয়া, 

ছালদলকর কাো

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত হাজী োে ক্ষিয়া, 

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুস শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

হাজী োে ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৮৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

অক্ষে বকসু, ক্ষ তা- হজ¦ুী 

োে ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মসােতান আহিদ, ক্ষ তা- 

হাজী োে ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত 

বাচা ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.70 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মুকবুে আহিদ,ক্ষ তা- 

মৃত বাচা ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.35 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত বাচা ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.35 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে গক্ষণ , সাং- 

ছালদলকর কাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর আলয়শা, ক্ষ তা- মৃত 

বইজুর রহিান, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষশর আহিদ,ক্ষ তা- 

নুরুে আক্ষিন, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে আক্ষজজ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.35 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ইসহাক, ক্ষ তা- আবু 

জাির, সাং- ছালদলকর 

কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিৌেিী শাহাব উিী, 

ক্ষ তা- মৃত সাং- 

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর  মিাোঃ কািাে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত আবুে হালশি, সাং-ছালদলকর কাো3.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িঞ্জুরুে আেি,ক্ষ তা- 

মিারকান আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.09 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষদদার আেি, ক্ষ তা- 

মিারকান আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ বক্ষশর, ক্ষ তা- 

মিাস্তাক আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.09 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাক্তার আহিদ, ক্ষ তা- 

জক্ষহর, সাং- ছালদলকর 

কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সরজা খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষে ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সুক্ষিয়া খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

আিজু ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে খালেক, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর মহলসন, ক্ষ তা- আব্দুে 

খালেক, সাং- ছালদলকর 

কাো

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মহাসাইন, ক্ষ তা- 

আবদে খালেক, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা সাং- 

ছালদলকর কাো

0.18 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষিজুে রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে গফুর, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.18 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

 িক্ষিজুে আেি, ক্ষ তা- 

মিারকান আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.09 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর মিাোঃ জাোে মিম্বার, ক্ষ তা- মৃত নুর আহিদ, সাং- ছালদলকর কাো2.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কাক্ষছি আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষজদ আেী, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.47 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ম ঠান আেী, ক্ষ তা- মৃত 

িক্ষজদ আেী, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে শিা, ক্ষ তা- মৃত 

আবু জাির, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্ষম্বয়া খাতুন, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে খালেক, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সুক্ষিয়া খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

আিজু ক্ষিয়া, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

আব্দুে খালেক, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর মহলসন, ক্ষ তা- আব্দুে 

খালেক, সাং- ছালদলকর 

কাো

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ মহাসাইন, ক্ষ তা- 

আবদে খালেক, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জাোে আহিদ, ক্ষ তা- 

আক্ষির হািজা সাং- 

ছালদলকর কাো

0.18 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষিজুে রহিান, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে গফুর, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা- 

কক্ষবর আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.18 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

 িক্ষিজুে আেি, ক্ষ তা- 

মিারকান আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.09 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা- 

আকবর আহিদ, সাং- 

ছালদলকর কাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- মৃত নুরুজ্জািান, সাং-বাক্ষরয়া  াড়া0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নাগু ক্ষিয়া,  ীঙ-মৃত 

ইউসুি আেী, মুকলবকী
1.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

সছয়দ আকবর, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষিন শরীি, সাং- 

মুকলবকী

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ কুতুব উিীন, ক্ষ তা- 

সাইফুে কক্ষরি, সাং- 

মুকলবকী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্বাছ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

সতয়ি মগাোে, সাং- 

মুকলবকী

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুরুে আক্ষিন ক্ষ তা- মৃত 

সতয়ি মগাোে, সাং- 

মুকলবকী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কুেছুিা আকতার, জং-

মিাবালরক মহালসন, সাং-

বাক্ষরয়া াড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ওয়াজ উিীন, ক্ষ তা- 

আক্ষিরুে ইসোি, সাং- 

মুকলবকী

0.18 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আেিাছ খাতুন, জং-মৃত 

জাোে আহিদ, সাং- 

মুকলবকী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িক্ষরদুে হক, ক্ষ তা- মৃত 

জক্ষিরউিক্ষন, সাং-

মুকলবকী

0.12 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- 

কাো ক্ষিয়া, সাং 

–মুকলবকী

1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
সাক্ষবয়া খাতুন, জং-িনু 

িাক্ষে, সাং –মুকলবকী
1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মজবে মহালসন, ক্ষ তা- 

মৃত ইউসুি আেী, সাং 

–মুকলবকী

1.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ছক্ষকনা খাতুন, ক্ষ তা- নুর 

মিাহােদ িাাক্ষে, সাং 

–মুকলবকী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আক্ষিনুে ইসোি, ক্ষ তা- 

মৃত ইিান আেী, সাং 

–মুকলবকী

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

ম ছু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত 

হাক্ষিদুর রহিান, সাং 

–মুকলবকী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কাক্ষছি আেী, ক্ষ তা- 

িজে কক্ষরি, সাং-

মুকলবকী

1.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর আব্দুে গক্ষণ, ক্ষ তা- মৃত দুো ক্ষিয়া, সাং- সাং-মুকলবকী0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর নুর ইসোি, ক্ষ তা- মৃত চান ক্ষিয়া, সাং-মুকলবকী1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মবারহান উিীন, ক্ষ তা- 

মৃত নুরুে আক্ষিন, সাং-

মুকলবকী

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
সবুর খান, ক্ষ তা- নুরুে 

আক্ষিন, সাং-মুকলবকী
0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, সাং-মুকলবকী,
0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আবু তালেব, ক্ষ তা- োে 

ক্ষিয়া, সাং-মুকলবকী,
0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িক্ষরদ আে, ক্ষ তা- মৃত 

োে ক্ষিয়া, সাং-মুকলবকী,
0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত 

োে ক্ষিয়া, সাং-মুকলবকী,
0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মনছার আেি, ক্ষ তা- মৃত 

োে ক্ষিয়া, সাং-মুকলবকী,
0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা- 

মৃত োে ক্ষিয়া, সাং-

মুকলবকী,

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িিতাজ মবগি, জং-োে 

ক্ষিয়া, সাং-মুকলবকী,
0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আেী বকশু, সাং-

মুকলবকী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আক্ষির মহালস, ক্ষ তা- মৃত 

আিজু ক্ষিয়, সাং-মুকলবকী
0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মবগি জান, ক্ষ তা- মৃত 

কাোি বকসু, সাং-

মুকলবকী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

িাক্ষরয়া খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

কালশি আেী, সাং-

মুকলবকী

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং-

মুকলবকী

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
জব্বার আেী, ক্ষ তা- মৃত 

োে ক্ষিয়া, সাং-মুকলবকী
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
জাহান আরা, ক্ষ তা- মৃত 

নুর আহিদ, সাং-মুকলবকী
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত 

মসােতান আহিদ, সাং-

মুকলবকী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আব্দুস সাো, ক্ষ তা- 

তালেব আেী, সাং-

মুকলবকী

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মদলোয়া খাতুন, ক্ষ তা- 

মৃত আক্ষির হািজা, সাং-

মুকলবকী

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

খক্ষতজা মবগি ক্ষ তা- মৃত 

িজলুে কক্ষরি, সাং-

মুকলবকী

0.11 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মুখলেছা খাতুন, ক্ষ তা- 

মৃত আবুে কাোি, সাং-

মুকলবকী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আনছারুে কক্ষরি, ক্ষ তা- 

মৃত জক্ষসি উিী, সাং-

মুকলবকী

0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মসােতান আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত তালেব আেী, সাং-

মুকলবকী

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মসক্ষেি, ক্ষ তা- িনু ক্ষিয়া, 

সাং-মুকলবকী
0.13 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা- 

আক্ষিরুজ্জািান, সাং-

মুকলবকী

0.08 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত 

জলু ক্ষিয়া, সাং-মুকলবকী
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
রক্ষহিা খাতুন, ক্ষ তা- মৃত 

আক্ষে ক্ষিয়া, সাং-মুকলবকী
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
িালতিা , ক্ষ তা- নুরুে 

হক, সাং-মুকলবকী
0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা- 

মৃত মিাোঃ মহালসন, সাং-

মুকলবকী

0.05 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
আলনায়ারা, ক্ষ তা- মৃত 

কক্ষবর, সাং-মুকলবকী
0.07 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবুে কালশি, ক্ষ তা- 

মৃত গুনু ক্ষিয়া, সাং-

মুকলবকী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

শািসুিীন, ক্ষ তা- 

মিৌেিী সাঈদুে কক্ষরি, 

সাং-মুকলবকী

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা- 

মৃত আব্দুে জব্বার, সাং-

মুকলবকী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু তালেব, ক্ষ তা- মৃত 

আহিদুর রহিান, সাং-

মুকলবকী

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
মসক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- আবু 

তালেব, সাং-মুকলবকী
0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

আবু ইউসুি আেী, ক্ষ তা- 

আবু তালেব, সাং-

মুকলবকী

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর
জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত 

ক্ষসরাজ, সাং-মুকলবকী,
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী ক্ষদলনশপুর

নাক্ষজর, ক্ষ তা- মিাোঃ 

মিাস্তাক আহিদ, সাং-

মুকলবকী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা-

মিাোঃ আেী, সাং-

জলয়রকাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িঞ্জুর আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ

আেী, সাং- জলয়রকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ

আেী, সাং- জলয়রকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৫৯৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
খালেক, ক্ষ তা- রক্ষশদ

আেী, সাং- জলয়রকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে হক, ক্ষ তা- উক্ষজর

আেী, সাং- জলয়রকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মুকবুে আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত গুরা ক্ষিয়া, সাং-

জলয়রকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষরদ আেি, ক্ষ তা- মৃত

সালহব ক্ষিয়া, সাং-

জলয়রকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মুকবুে আহিদ, ক্ষ তা-

নক্ষজর ক্ষিয়া, সাং-

জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে মহালসন, ক্ষ তা-

নক্ষজর আেী, সাং-

জলয়রকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা-

আনসুর আেী, সাং-

জলয়রকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ওির আেী, ক্ষ তা- আছদ

আেী, সাং- জলয়রকাো
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে িালেক, ক্ষ তা-

সািছুর রহিান, সাং-

জলয়রকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

দক্ষেে আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত মবত আেী, সাং-

জলয়রকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জালকর, ক্ষ তা- অক্ষছ

উক্ষিন, সাং- জলয়রকাো
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আেি, ক্ষ তা- অক্ষছ

উক্ষিন, সাং- জলয়রকাো
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

দুো ক্ষিয়া, সাং-

জলয়রকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে আেি, ক্ষ তা-

ইউনুছ, সাং- জলয়রকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আোঃ শুক্কুর, ক্ষ তা- ওয়াজ

উক্ষিন, সাং- জলয়রকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আোঃ গফুর, ক্ষ তা- মৃত

আছদ আেী, সাং-

জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কালসি, ক্ষ তা-

আবদু রক্ষশদ, সাং-

জলয়রকাো

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে কালদর, ক্ষ তা-

রাজা ক্ষিয়া, সাং-

জলয়রকাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ইউসু , ক্ষ তা- মৃত

সসয়দ, সাং- জলয়রকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মুকবুে আহিদ, ক্ষ তা-

আেী ক্ষিয়া, সাং-

জলয়রকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ িজে, ক্ষ তা- আবদু

রক্ষশদ, সাং- জলয়রকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-

মিাোঃ রক্ষশদ, সাং-

জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা-

মরাশন আেী, সাং-

জলয়রকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ু্আেী, ক্ষ তা-

নক্ষজর আেী, সাং-

জলয়রকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ইসিাইে, ক্ষ তা- কাো

ক্ষিয়া, সাং- জলয়রকাো
0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কাজী আবদু রক্ষশদ, ক্ষ তা-

 জক্ষেে বকসু, সাং-

জলয়রকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জক্ষসি, ক্ষ তা- মিাোঃ

মহালসন, সাং- জলয়রকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হাক্ষবব উল্লাহ, ক্ষ তা- হাজী

অক্ষছউর রহিান, সাং-

জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মনছারুে হক, ক্ষ তা- হাজী

অক্ষছউর রহিান, সাং-

জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষজয়াউর রহিান, ক্ষ তা-

হাজী অক্ষছউর রহিান,

সাং- জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- হাজী

অক্ষছউর রহিান, সাং-

জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদু সাত্তার, ক্ষ তা-

হাজী অক্ষছউর রহিান,

সাং- জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসালহে, ক্ষ তা- হাজী

অক্ষছউর রহিান, সাং-

জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িঞ্জুরা মবগি, স্বািী-

আবুে হালসি, সাং-

জলয়রকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদু রক্ষহি, ক্ষ তা- হাজী

অক্ষছউর রহিান, সাং-

জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আনছার উক্ষিন, ক্ষ তা-

হাজী অক্ষছউর রহিান,

সাং- জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষসরাজুে হক, ক্ষ তা-

হাজী অক্ষছউর রহিান,

সাং- জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা-

ওির মহালসন, সাং-

জলয়রকাো

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা-

ওির মহালসন, সাং-

জলয়রকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ এবাদুে হক, ক্ষ তা-

মৃত মিাোঃ মসালেিান, সাং-

 জলয়রকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হালিজ রক্ষিজ উক্ষিন,

ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ

মসালেিান, সাং-

জলয়রকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ আনছারুে কক্ষরি,

ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ

মসালেিান, সাং-

জলয়রকাো

0.35 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হালিজ এনামুে হক,

ক্ষ তা- মসালেিান, সাং-

জলয়রকাো

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ কুতুব উক্ষিন, ক্ষ তা-

মসালেিান, সাং-

জলয়রকাো

0.35 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিৌোঃ িক্ষহ উক্ষিন, ক্ষ তা-

মসালেিান, সাং-

জলয়রকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হালিজ শরি উক্ষিন,

ক্ষ তা- মসালেিান, সাং-

জলয়রকাো

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

খুরক্ষশদা আক্তার, ক্ষ তা-

মসালেিান, সাং-

জলয়রকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আহােদ কক্ষরি, ক্ষ তা-

আবদুে হক, সাং-

জলয়রকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা-

হাজী তনু ক্ষিয়া, সাং-

জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা-

নক্ষজর আেী, সাং-

জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবূে কালসি, ক্ষ তা-

হাজী তজু ক্ষিয়া, সাং-

জলয়রকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিৌোঃ িক্ষজবুে হক, ক্ষ তা-

মৃত হালিজ মসাোইিান,

সাং- জলয়রকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিৌোঃ হাক্ষেমুর রক্ষশদ,

ক্ষ তা- মৃত হালিজ

মসাোইিান, সাং-

জলয়রকাো

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষজজুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

মৃত হালিজ মসাোইিান,

সাং- জলয়রকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সািশু উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত

হালিজ মসাোইিান, সাং-

জলয়রকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত

বাচা ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

ক্ষজয়াবুে হক, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত

মুজালহর ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে িালেক, ক্ষ তা-

কাদীর বকসু, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- মৃত

মুজালহর ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হালসি, ক্ষ তা- মৃত

আক্ষির মহালসন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

মশকান্তর, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-

শালহব ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাস্তাক ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

আোঃ জক্ষেে, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- বাচা

ক্ষিয়া, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ হাসান আেী, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

এরশাদুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত

মিাছা আেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত িয়জুে কক্ষরি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিরলদৌস আেি, ক্ষ তা-

মৃত আবুে মহালসন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

এখোছ, ক্ষ তা- মৃত

আবুে মহালসন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-

শালহব ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মশকান্তর, ক্ষ তা-

শালহব ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে িাবুদ, ক্ষ তা-

আবদুে খান, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদু ছিদ, ক্ষ তা-

আবদুে খান, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা-

আবদুে খান, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদু রক্ষহি, ক্ষ তা-

আবদুে খান, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আহিান উল্লাহ, ক্ষ তা-

আবদুে খান, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেি, ক্ষ তা-

আবদুে হাক্ষকি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা-

আবদুে হাক্ষকি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কাোি, ক্ষ তা-

আবদুে হাক্ষকি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িিতাজ আেি, ক্ষ তা-

আবদুে হাক্ষকি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািশুে আেি, ক্ষ তা-

আবদুে হাক্ষকি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষি আেি, ক্ষ তা-

আবদুে হাক্ষকি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রক্ষব আেি, ক্ষ তা-

আবদুে হাক্ষকি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রুক্ষবনা আক্তার, ক্ষ তা-

িক্ষনর আহিদ, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষরয়ি খাতুন, ক্ষ তা-

আবদুর খান, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা- আবু

ক্ষছক্ষিক, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে হালসি, ক্ষ তা-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেি, ক্ষ তা-

আবদুে জক্ষেে, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

গফুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

আবদুে জক্ষেে, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

আবদুে জক্ষেে, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সসয়দ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

আবদুে জক্ষেে, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাজালহর ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

মিাোঃ আেি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬০৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মবোে মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত শািসু আেি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেী মহালসন ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

 মৃত আবদুে জক্ষেে, সাং-

 ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা-

ক্ষজয়াবুে মহালসন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬০৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ইয়াক্ষছন উল্লাহ, ক্ষ তা-

ক্ষজয়াবুে মহালসন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

ক্ষজয়াবুে মহালসন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত

গুনু ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬০৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা-

মৃত মিাোঃ আেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত

আনজু ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষদেদার মবগি, স্বািী-

মৃত আব্দু জক্ষেে, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

উো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ইয়াকুব

আেী, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ইয়াকুব

আেী, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষরদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

ইয়াকুব ু্অেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রাহািত মহাসাইন, ক্ষ তা-

মৃত মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

 ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ জাক্ষকর মহালসন,

ক্ষ তা- ইয়াকুব আেী, সাং-

 ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কুেছুিা খাতুন, ক্ষ তা-

ইয়াকুব আেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত

মহালসন আেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে গক্ষন, ক্ষ তা- মৃত

আবু জাির, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা-

মৃত মরাশন আেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত

মিাোঃ ইউনুছ, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সরওয়ার, ক্ষ তা- আেী

আহেদ, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি কালদর, ক্ষ তা-

আেী আহিদ, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.70 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষি আেি, ক্ষ তা-

আবদুর জব্বার, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

এরশাদ উল্লাহ, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে ছিদ, ক্ষ তা-

ইিান আেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আেি, ক্ষ তা-

মগাোি নক্ষজর, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আকতার কািাে, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কািাে মহাছাইন, ক্ষ তা-

নুরুে কক্ষবরি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শাহাদত কক্ষবর, ক্ষ তা-

মৃত আেী আহােদ, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মরছিত, ক্ষ তা- মগাোি

কুদ্দুস, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি কুদ্দুছ, ক্ষ তা-

মৃত আেী আবছার, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.70 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালহর, ক্ষ তা-

দক্ষেলুর রহিান, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর উক্ষিন আেী, ক্ষ তা-

আবদুে হাই, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািশুে আেি, ক্ষ তা-

আবদুে হাই, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে জক্ষেে, ক্ষ তা-

আবদুে হাই, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কানু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িজু, ক্ষ তা- আবদু শুক্কুর,

সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসানা আেী, ক্ষ তা- মৃত

আেী আকবর, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ জকক্ষরয়া, ক্ষ তা-

নুরুে মহালসন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা- ফুে

ক্ষিয়া, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবছার, ক্ষ তা- কািাে

 াশা, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কািাে  াশা, ক্ষ তা-

আবদুে জক্ষেে, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে হালসি, ক্ষ তা-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদু ছাোি, ক্ষ তা-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ কক্ষবর, ক্ষ তা- কাো

ক্ষিয়া, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষিকুে মহালসন, ক্ষ তা-

িরু ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

গফুর আেি, ক্ষ তা- খুলো

ক্ষিয়া, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে হক, ক্ষ তা-

কালদর বকসু, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেি, ক্ষ তা-

নুরুে আক্ষিন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষির হািজা, ক্ষ তা-

মগাোি কুদ্দুস, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা-

ছলেিান, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সসয়দ মহালসন, ক্ষ তা-

মবোে মহালসন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মবোে, ক্ষ তা- রাজা

ক্ষিয়া, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ রুকন উক্ষিন, ক্ষ তা-

সুেতান, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িলতয়ােী, ক্ষ তা- কাো

ক্ষিয়া, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হাছন আেী, ক্ষ তা-

আহিত আেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কাোি, ক্ষ তা-

শালহব ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িনজুর আেি, ক্ষ তা- খুলু

ক্ষিয়া, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মনছারুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

মৃত শুকুর, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মদলোয়ার মহালসন, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িনছুর, ক্ষ তা- িরু ক্ষিয়া,

সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেি, ক্ষ তা-

আবদুে িক্ষজদ, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আবদু

রক্ষশদ, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে িাবুদ, ক্ষ তা-

কাক্ষদর বকসু, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে আক্ষজজ, ক্ষ তা-

আেতাজ উক্ষিন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে মিাস্তাক, ক্ষ তা-

হাজী গুরা ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা-

আবু ক্ষছক্ষিক, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাোে ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

নক্ষজর ু্অেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে ছিদ, ক্ষ তা-

হাজী উো ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আলনায়ার  াশা, ক্ষ তা-

আবু বক্ু্কর, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মবোে  মহালসন, ক্ষ ত া-

আবুে বক্কর, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ইিাি  াশা, ক্ষ তা- আবু

বক্কর, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- আবু

বক্কর, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িাইনুে ইসোি, ক্ষ তা-

আবু বক্কর, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নজরুে ইসোি, ক্ষ তা-

আবু বক্কর, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সক্ষহবুে ইসোি, ক্ষ তা-

আব বক্কর, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেি  াশা, ক্ষ তা-

আবদুে জক্ষেে, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা-

আেি  াশা, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ছক্ষেি উল্লাহ, ক্ষ তা-

আেি  াশা, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা-

মৃত আব্দু জক্ষেে, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আলয়শা মবগি, স্বািী-

নুরুে হক, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে জব্বার, ক্ষ তা-

মৃত আব্দু জক্ষেে, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে গফুর, ক্ষ তা-

আব্দুে জব্বার, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কক্ষিে উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত

শািশুলিাহা, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাকতার আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত শািশুলিাহা, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হাসান শরীি, ক্ষ তা-

জাির আেি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িাহবুব আেি, ক্ষ তা-

জাির আেি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- মৃত

ইয়াকুব ু্অেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রক্ষবউে আেি, ক্ষ তা-

ক্ষজন্নাত আেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে জক্ষেে, ক্ষ তা-

মৃত োে ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালেব, ক্ষ তা- মৃত

শালহব ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে মহালসন, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মুকবুে আহিদ, ক্ষ তা-

মহালসন আেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত

হাক্ষকি আেী, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

গফুর, ক্ষ তা- আবদুে

িক্ষজদ, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে িাবুদ, ক্ষ তা-

কালদর বকসু, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা-

নুরুে ইসোি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আনছার, ক্ষ তা- ক্ষজয়াবুে

মহালসন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষহদ উল্লাহ, ক্ষ তা-

আেি  াশা, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষির হািজা, ক্ষ তা-

মগাোি কুদ্দুস, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬১৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শাহাদত কক্ষবর, ক্ষ তা-

নুরুে মহালসন, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা-

আবুে কালসি, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬১৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু সাোি, ক্ষ তা- মৃত

কাো ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা- মৃত

কাো ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- নুরুে

আেি, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬১৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

এলস্তিাকুর রহিান, ক্ষ তা-

 মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাখতার আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত কাো ক্ষিয়া, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- আেী

ক্ষিয়া, সাং- ছারারআগা,

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা-

আক্ষজজুর রহিান, সাং-

ছারারআগা,  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রক্ষব আেি, ক্ষ তা- উক্ষজর

অেী, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মুছা আেী, ক্ষ তা- মহালসন

আেী, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সালকর উল্লাহ, ক্ষ তা-

আক্ষজজুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেি, ক্ষ তা

আবুে িজে, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

হাসান আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িাহাফুজুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

হাসান আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা-

হাসান আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা-

হাজী গুরা ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-

আবুে িজে, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা-

খুলু ক্ষিয়া, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হাজী মিাোঃ আেি, ক্ষ তা-

ক্ষসকদার আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা-

হাজী মিাোঃ আেি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কাোি, ক্ষ তা-

গুরা ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেি, ক্ষ তা-

আবদু রক্ষশদ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে িান্নান, ক্ষ তা-

জরু ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- জরু

ক্ষিয়া, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে বালসত, ক্ষ তা-

নুরুে ইসোি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সছয়দ কক্ষবর, ক্ষ তা-

আক্ষির আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আক্ষজি, ক্ষ তা-

আক্ষির আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািশু আেি, ক্ষ তা-

আক্ষির আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নজরুে ইসোি, ক্ষ তা-

নুরুে আক্ষিন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মদলোয়ার মহালসন, ক্ষ তা-

হাজী মিাোঃ আেি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

1.00 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে আেি, ক্ষ তা- মিাোঃ

ইউনুছ, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মবগি জান, স্বািী-

ক্ষসকদার আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জক্ষসি ও আক্ষির মহালসন,

ক্ষ তা- জাির আেি, সাং-

  াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
এশাদুে হক, ক্ষ তা- ইিান

আেী, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ইব্রাহীি খক্ষেে, ক্ষ তা-

ইসিাইে, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি কুদ্দুস, ক্ষ তা-

আব্দু রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-

আব্দু রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালহর, ক্ষ তা-

আব্দুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ আবু সছয়দ, ক্ষ তা-

আব্দুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ সছয়দ, ক্ষ তা-

আব্দুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা-

আব্দুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কাোি, ক্ষ তা-

িক্ষজদুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-

বাদশা ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জান্নাত মবগি, স্বািী- নুর

ইসোি, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ম ঠান আেী, ক্ষ তা- মৃত

হাজী আিানত আেী, সাং-

  াক্ষনরছড়া

0.70 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািশু আেি, ক্ষ তা- মৃত

নুর ইসোি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
হািজা আেী, ক্ষ তা- মিাোঃ

আেী, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ

আেী, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
দুো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ

আেী, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত শক্ষিকুর রহিান, সাং-

  াক্ষনরছড়া

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

তাজ উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত

মরাশন আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত

আেী মহালসন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুজ্জািান, ক্ষ তা- মৃত

আেী মহালসন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািশু উক্ষিন, ক্ষ তা-

হারুন রক্ষশদ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা-

হারুন রক্ষশদ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রক্ষিক উল্লাহ, ক্ষ তা-

হারুন রক্ষশদ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- হারুন

রক্ষশদ, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা-

িঞ্জুর আেি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জক্ষির উক্ষিন, ক্ষ তা-

িঞ্জুর আেি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সািাি উক্ষিন, ক্ষ তা-

িঞ্জুর আেি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ আেি  াশা, ক্ষ তা-

আেী মরজা, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষজয়াউর রহিান, ক্ষ তা-

জাির আেি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষদউর রহিান, ক্ষ তা-

জাির আেি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হাসান শরীি, ক্ষ তা-

জাির আেি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িাহাবু আেি, ক্ষ তা-

জাির আেি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কক্ষিে উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত

শািশুলিাহা, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি কুদ্দুছ, ক্ষ তা-

মৃত শািশুলিাহা, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হাক্ষেিা আক্তার, স্বািী-

মৃত িীর কালসি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু জক্ষেে, ক্ষ তা- হাজী

ওো ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািশু উক্ষিন, ক্ষ তা-

হারুন রক্ষশদ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নাক্ষছর উক্ষিন, ক্ষ তা-

হারুন রক্ষশদ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রক্ষিক উল্লাহ, ক্ষ তা-

হারুন রক্ষশদ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িকসুদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

রুহুে আক্ষিন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেি, ক্ষ তা-

সুজে আেি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কাোি, ক্ষ তা-

আবদুে কালদর, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষিউে আেি, ক্ষ তা-

সািশু তরক্ষবজ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির, ক্ষ তা- মৃত িাষ্টার

হারুর রক্ষশদ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নজরুে, ক্ষ তা- িক্ষরদুে

আেি, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সির ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

রুহুে আক্ষিন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

িক্ষরদুে আেি, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সািছুে আেি, ক্ষ তা-

মৃত সক্ষহদুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ জক্ষসি, ক্ষ তা- মৃত

মহাসন আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা-

ক্ষসরাজুে আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ বাক্ষশ, ক্ষ তা- আবুে

বশর, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

মিাজাহার ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

আব্দুে িালেক, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে মিানাি, ক্ষ তা-

আেী মহালসন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা-

আবুে িজে, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ম ঠান আেী, ক্ষ তা-

আজিত আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ক্ষসরাজ খাতুন, স্বািী- নুর

মহালসন, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা-

মিাহােদ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাহােদ গং, ক্ষ তা- মৃত

আক্ষির মহালসন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আলয়শা খাতুন, স্বািী-

মৃত আব্দুে কালদর, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাক্ষেয়া খাতুন, ক্ষ তা-

মৃত আেী মহালসন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মোকিান, ক্ষ তা-

ইক্ষেয়াছ, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নুরুে

হক, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বক্ষদউজ্জািান, ক্ষ তা- মৃত

ইক্ষেয়াছ, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬২৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কািাে  াশা, ক্ষ তা-

ইক্ষেয়াছ, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আলয়শা মবগি, স্বািী- নুর

আেি, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাদশা, ক্ষ তা- ছক্ষি

উক্ষিন, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬২৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িিতাজুে আেি, ক্ষ তা-

মৃত ওসিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জিজিা মবগি, স্বািী-

মৃত আব্দুে জব্বার, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা-

মুকবুে মহালসন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬২৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

মুকবুে মহালসন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সরওয়ার, ক্ষ তা- মৃত

রহিান, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জাির, ক্ষ তা- মৃত

ইক্ষেয়াছ, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষনরুজ্জািান, ক্ষ তা- মৃত

আজগর আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-

িক্ষিজুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- কাক্ষছি

আেী, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িজে আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দু জক্ষেে, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কািাে মহালসন, ক্ষ তা-

আব্দু জব্বার, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বালনছা মবগি, ক্ষ তা-

আেিগীর, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-

সছয়দ আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মসক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত নুর

ইসোি, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ছফুরা খাতুন, স্বািী- মৃত

মিাজাহার ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত

আেী উক্ষিন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

মৃত আেী উক্ষিন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে কালদর, ক্ষ তা-

চান ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু সাোি, ক্ষ তা-

ছক্ষির উক্ষিন, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

সুজত আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জান্নাত মবগি, স্বািী- মৃত

িক্ষহদুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িীর কালসি, ক্ষ তা-

ওয়াদ আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আইয়ুব বক্স, ক্ষ তা-

ওয়াদ আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ সক্ষহদ, ক্ষ তা- ওয়াদ

আেী, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রক্ষশদা মবগি, স্বািী- মৃত

বাহা ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত

হাজী হােত আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

আক্ষনছুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

আক্ষনছুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

দুো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

আক্ষনছুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

উো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

আক্ষনছুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদু শুক্কুর, ক্ষ তা-

িক্ষিজুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু শািা, ক্ষ তা-

িক্ষিজুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা-

ছালদক আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

ছালদক আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আেি, ক্ষ তা- মৃত

আেী আকবর, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু সুক্ষিয়ান, ক্ষ তা-

আব্দু জক্ষেে, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিারকান, ক্ষ তা- মৃত

ছিত আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মুক্তার, ক্ষ তা- কাো

ক্ষিয়া, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মরাশন আেী, ক্ষ তা- মৃত

সক্ষিকুর রহিান, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
হািজা, ক্ষ তা- মৃত মিাোঃ

আেী, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-

রক্ষিক আহিদ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ইব্রাহীি, ক্ষ তা- মৃত

হাক্ষসি আেী, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে হক, ক্ষ তা-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষেয়াকত আেী, ক্ষ তা-

মৃত িক্ষিজুর রহিান, সাং-

  াক্ষনরছড়া

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে গফুর, ক্ষ তা-

খক্ষেে ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবদু ছাত্তার, ক্ষ তা-

নুরুে হক, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে হক, ক্ষ তা- নজু

ক্ষিয়া, সাং-  াক্ষনরছড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মতৌক্ষিক ক্ষবন নুরী, ক্ষ তা-

মৃত িাও আব্দুে িাবুদ,

সাং-  াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষগিারী, ক্ষ তা- মৃত িাোঃ

আবদুে িাবুদ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুজ্জািান, ক্ষ তা-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কালসি, ক্ষ তা-

আেী মরজা, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- হাজী

সতয়ি মগাোে, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ আবদুে গক্ষণ, ক্ষ তা-

হাজী সতয়ি মগাোে, সাং-

  াক্ষনরছড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ িক্ষরদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

মৃত আেি  াশা, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষদেদার ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

আেি  াশা, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি কুদ্দুছ, ক্ষ তা-

আেী আহিদ, সাং-

 াক্ষনরছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর ইসোি, ক্ষ তা-

এরশাদ আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে হুদা, ক্ষ তা- মৃত

জালবর, সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নাক্ষসর গং, ক্ষ তা- কক্ষবর

আহিদ, সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আহিদ, ক্ষ তা-

মিাহােদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত

জুলবদ আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মুত

জুলবদ আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সক্ষি আেি, ক্ষ তা- মৃত

মিাহােদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
হাসান, ক্ষ তা- মিাোঃ

শািসু, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

অক্ষহদুে আেি, ক্ষ তা-

মৃত চান মুল্লুক, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেী আকবর, ক্ষ তা- মৃত

িারুক আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা-

মৃত ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং-

 মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মছলনায়ারাস্বািী- খক্ষেলুর

রহিান, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর ছাোি, ক্ষ তা- মৃত

আব্দু রহিান, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে হুদা, ক্ষ তা- মৃত

আবু তালেব, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত

করি আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আবছার, ক্ষ তা-

িক্ষরদ আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ িনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

মৃত কালু, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত

জালবদ আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ক্ষদলু, ক্ষ তা- মৃত ইসোি,

সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আলনায়ার  াশা, স্বািী-

মৃত িনু, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ম াঠান আেী, ক্ষ তা- মৃত

হাক্ষকি, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাহাদুর, ক্ষ তা- োে

ক্ষিয়া, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা-

আক্ষজজুর রহিান, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মুক্তার, ক্ষ তা- ক্ষজন্নাহ

ক্ষিয়া, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কাক্ষছি আেী, ক্ষ তা- মৃত

আেী মহালসন, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িামুন, ক্ষ তা- নুর

মহালসন, সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আনছার, ক্ষ তা- মজালবদ

আেী, সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আক্কাস, ক্ষ তা- মজালবদ

আেী, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মজাহরা মবগি, স্বািী- মৃত

রক্ষশদ, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ দক্ষেে, ক্ষ তা- নুরুে

কালদর, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
োয়ো মবগি, স্বািী- মৃত

দুল্লাহ, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
অক্ষছ নাহার, ক্ষ তা- মৃত

দুল্লাহ, সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মহাসন, ক্ষ তা- মৃত

জালবর আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ধো খাতুন, স্বািী- মৃত

সাহাব ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর ইসোি, ক্ষ তা- মৃত

িক্ষরদ আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ উল্লাহ, ক্ষ তা- শহর

মুল্লুক, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষকে আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত কক্ষবর আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সািশু, ক্ষ তা- মৃত সাহাব

ক্ষিয়া, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িালেক, ক্ষ তা- চান

মুল্লুক, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেী মহাসন, ক্ষ তা- নুর

মিাহােদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত

মিাোঃ োতু, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মনছার, ক্ষ তা- কালু, সাং-

মিাহরাকাো
0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু জব্বার, ক্ষ তা- মৃত

মিাোঃ সছয়দ, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৩৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আেী মহাসন, ক্ষ তা- আব্দু

হাক্ষকি, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর ইসোি, ক্ষ তা- গুরা

ক্ষিয়া, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাহােদ, ক্ষ তা- মিাোঃ

আেী, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সরু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

জাোে ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৩৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা-

হাজী এরশাদ আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

এবাদ উল্লাহ, ক্ষ তা- হাজী

এরশাদ আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মকরাত উল্লাহ, ক্ষ তা-

এরশাদ আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষকসিত উল্লাহ, ক্ষ তা-

এরশাদ আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ িজে কক্ষরি, ক্ষ তা-

 মৃত আনসুর আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কািাে উক্ষিন, ক্ষ তা-

মৃত আব্দু রহিান, সাং-

মিাহরাকাো

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে িতেব, ক্ষ তা-

মৃত আব্দু রহিান, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ গক্ষণ, ক্ষ তা- মৃত

জালকর আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ওসিান গং, ক্ষ তা-

মিাজাহার ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সািছুে আেি গং, ক্ষ তা-

মৃত আব্দু সাোি, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাস্তিা গং, ক্ষ তা-

বালছর আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িান্নান নং, ক্ষ তা- কক্ষবর

আহিদ, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত আব্দুস মসাবহান, সাং-

 মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাহােদ আনছার গং,

ক্ষ তা- নবানী িাস্টার,

সাং- মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রহিত উল্লাহ, ক্ষ তা-

মিাোঃ মসালেিান, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু সাোি, ক্ষ তা- মৃত

আবুে খালয়র, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মিারকান, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

1.00 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৪১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ জাোে, ক্ষ তা-

আক্ষিন উল্লাহ, সাং-

মিাহরাকাো

1.00 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুব নাসার, ক্ষ তা- সাত্তার,

সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে হক, ক্ষ তা- আেী

আকবর, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদুে জব্বার, ক্ষ তা-

রাক্ষকব আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষির হািজা গং, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর আহিদ, ক্ষ তা-

আক্ষিন উল্লাহ, সাং-

মিাহরাকাো

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালেব, ক্ষ তা-

ম ঠান আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মসােতান গং, ক্ষ তা-

ইিাদ, সাং- মিাহরাকাো
0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

রহিত আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু সাত্তার, ক্ষ তা-

আব্দুে আক্ষিন, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রক্ষিজ গং, ক্ষ তা- নুর

আেী, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত খক্ষেে ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

1.00 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জালবদ আেী, ক্ষ তা- মৃত

কাক্ষসি আেী, সাং-

মিাহরাকাো

1.00 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হারুন অর রক্ষশদ, ক্ষ তা-

মৃত কাক্ষসি আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সুরা খাতুন, স্বািী- মৃত

কাো ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু হাক্ষিদ, ক্ষ তা-

মুকবুে আহািদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু রহিান, ক্ষ তা-

ইক্ষিস ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে বসর, ক্ষ তা- মৃত

জহুরুে হক, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আলনায়ার, ক্ষ তা- মৃত

ইছহাক ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দু রহিান, ক্ষ তা- আব্দু

শুক্কুর সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-

আনসুর আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কালসি, ক্ষ তা-

আনসুর আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেি গং, ক্ষ তা-

মৃত আেী আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত রহিত আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর সাক্ষিক, ক্ষ তা- কক্ষবর

আহিদ, সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

আব্দুে খালেক, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রক্ষশদ, ক্ষ তা- মৃত শক্ষি,

সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মেদু, ক্ষ তা- মৃত হাসিত

আেী, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সমুদা খাতু, ক্ষ তা-

রহিান, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ইসিাইে, ক্ষ তা- হারুনর

রক্ষশদ, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাস্তাক, ক্ষ তা- আব্দুে

িক্ষবন, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা-

বক্ষদ আেি, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রক্ষশদ আহিদ, ক্ষছক্ষিক

আহিদ, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ম ঠান আেী, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষহদুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

িকবুে মহালসন, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িনু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

ছালেহ আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু সছয়দ, ক্ষ তা-

কাক্ষসি আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে গক্ষণ, ক্ষ তা- মৃত

উো ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষির হািজা, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- কক্ষবর

আহিদ, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাোে গং, ক্ষ তা-

সক্ষহিা গক্ষণ, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা-

মিাোঃ কালসি, সাং-

মিাহরাকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালহর, ক্ষ তা-

বক্ষদউজ্জািান, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আজিত, ক্ষ তা- গুরা

ক্ষিয়া, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- গুরা

ক্ষিয়া, সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষসরাজুে ইসোি গং,

ক্ষ তা- মৃত শহর মুল্লুক,

সাং- মিাহরাকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিারকান, ক্ষ তা- মসানা

আেী, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ সছয়দ, ক্ষ তা- মৃত

নজু ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ বদন গং, ক্ষ তা-

আবু জালহদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ছক্ষকনা খাতুন, ক্ষ তা-

শািশু, সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু মোকিান, ক্ষ তা-

মৃত িকবুে, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আনু, স্বািী- নাসু ক্ষিয়া,

সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
হাসু, ক্ষ তা- মৃত উো

ক্ষিয়া, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নবী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত

আবুে হাক্ষসি, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে জব্বার, ক্ষ তা- মৃত

িকবুে আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু সত্তার, ক্ষ তা- মৃত

িকবুে মহাসাইন, সাং-

মিাহরাকাো

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- মৃত

িকবুে মহাসাইন, সাং-

মিাহরাকাো

0.60 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাবুে, ক্ষ তা- কাো ক্ষিয়া,

সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রাক্ষবয়া খাতুন, স্বািী-

হাক্ষিদ রহিান, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-

হাক্ষিদ রহিান, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু সছয়দ, ক্ষ তা-

কাক্ষসি আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-

মসােতান, সাং-

মিাহরাকাো

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মসক্ষেি, ক্ষ তা- হাক্ষিদুর

রহিান, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবদু সাত্তার, ক্ষ তা-

িকবুে মহালসন, সাং-

মিাহরাকাো

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা-

িকবুে মহালসন, সাং-

মিাহরাকাো

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাবুে, ক্ষ তা- কাো ক্ষিয়া,

সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রাক্ষবয়া খাতুন, স্বািী- মৃত

হাক্ষিদ রহিান, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত

হাক্ষিদ রহিান, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু সছয়দ, ক্ষ তা-

কাক্ষসি আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-

মসােতান, সাং-

মিাহরাকাো

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুস মসক্ষেি, ক্ষ তা-

হাক্ষিদুর রহিান, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুস সাত্তার, ক্ষ তা-

িকবুে আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

একরাি ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

হাসান আেী, সাং-

মিাহরাকাো

1.00 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসক্ষেি গং, ক্ষ তা- মৃত

হাক্ষববুর রহিান, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রিজান আেী, ক্ষ তা-

োে ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রিজান আেী, ক্ষ তা-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-

কািাে, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৪৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষরদুয়ান, ক্ষ তা- মৃত

মিাস্তাক্ষিজ, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িকবুে, তক্ষিজ উক্ষিন,

সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাোে আহিদ, ক্ষ তা-

োে ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৪৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সাত্তার গং, ক্ষ তা-

একরাি ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- সািন্ত,

সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা-

মৃত িক্ষতউর রহিান, সাং-

 মিাহরাকাো

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কািাে, ক্ষ তা- হাক্ষবব,

সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

হাক্ষকি আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাদশা, ক্ষ তা- আেী

মহালসন, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কক্ষেি উল্লাহ, ক্ষসরাজুে

হক, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কালু, ক্ষ তা- আেী

মহালসন, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ক্ষসরাজলিাো, ক্ষ তা- মৃত

সসয়দ, সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাহােদ উল্লাহ, ক্ষসরাজুে

হক, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জক্ষহর গং, ক্ষগয়াস উক্ষিন,

সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মদৌেত, ক্ষ তা- উসা ক্ষিয়া,

সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কমুচ খাতুন, স্বািী-

মিাহােদ হক, সাং-

মিাহরাকাো

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষনর আহিদ, ক্ষ তা-

উো ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আজি ক্ষসকদার, ক্ষ তা-

মৃত িকবুে আহিদ, সাং-

 মিাহরাকাো

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সলরা খাতুন, ক্ষ তা- নজর

আেী, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রুহুে আক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত

রক্ষশদ আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হারুন অর রক্ষশদ, ক্ষ তা-

কাক্ষসি আেী, সাং-

মিাহরাকাো

1.00 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রাক্ষবয়া খাতুন, স্বািী-

িকবুে, সাং- মিাহরাকাো
1.00 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা-

ইক্ষিস ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আেী ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ইক্ষিস

ক্ষিয়া, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জাোে, ক্ষ তা- হাক্ষববুর

রহিান, সাং- মিাহরাকাো
1.00 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে হালসি, ক্ষ তা-

ইক্ষিস ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িজে কক্ষরি, ক্ষ তা- মৃত

িনছুর আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু ছাোি, ক্ষ তা- নুর

মিাহােদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা-

নুর মিাহােদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুল্লাহ, ক্ষ তা- নুর

মিাহােদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-

এরশাদ আেী, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

রক্ষশদ আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা-

ছক্ষগর আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িক্ষজদ, ক্ষ তা- িজে

আহিদ, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রাক্ষবয়া, স্বািী-  তন

আেী, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত মদৌেত, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
শাহ আেি, ক্ষ তা- নজু

ক্ষিয়া, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আজী আজগর, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আেি, ক্ষ তা-

নুরুেিা, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কাইছার, ক্ষ তা- কাো

ক্ষিয়া, সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
চম্পা খাতুন, ক্ষ তা- বশর

উল্লাহ, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে মহালসন, ক্ষ তা-

আবুে কালসি, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নাক্ষছর গং, ক্ষ তা-

মহালসন, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাহােদ মহালসন, ক্ষ তা-

জালগর মুল্লা, সাং-

মিাহরাকাো

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুে গফ্িার, ক্ষ তা-

িক্ষিজ, সাং- মিাহরাকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষিরুজ্জািান, ক্ষ তা-

বাচা মিম্বার, সাং-

মিাহরাকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জাির আেী, ক্ষ তা- মৃত

বকসু, সাং- মিাহরাকাো
0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- নুর

আহিদ, সাং- মিাহরাকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবুে বশর, ক্ষ তা- নুরুে

ইসোি, সাং- মিাহরাকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িনহার আেি, ক্ষ তা-

নুরুে ইসোি, সাং-

মিাহরাকাো

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মনচার, ক্ষ তা- নুরুে

ইসোি, সাং- মিাহরাকাো
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবু নছর, ক্ষ তা- নুরুে

ইসোি, সাং- মিাহরাকাো
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা- মেদু

ক্ষিয়া, সাং- মিাহরাকাো
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কালসি, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাস্তাক, ক্ষ তা- মৃত

খক্ষেলুর রহিান, সাং-

মিাহরাকাো

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষি আেি, ক্ষ তা-

ইছহাক ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শাহ আেি, ক্ষ তা-

ইছহাক ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মচিন খাতুন, ক্ষ তা-

ইসহাক ক্ষিয়া, সাং-

মিাহরাকাো

0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত

আব্দুে কক্ষরি, সাং-

মিাহরাকাো

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষসরাজুে ইসোি, ক্ষ তা-

সছয়দ আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত

ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং-

মিাহরাকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালহর, ক্ষ তা-

আব্দুস সাোি, সাং-

মিাহরাকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা-

মৃত আক্ষিন, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেী মহালসন, ক্ষ তা- মৃত

আব্দু সক্ষহদ, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেী আকবর, ক্ষ তা- মৃত

আব্দু সক্ষহদ, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষিজুর রহিান, ক্ষ তা-

আব্দু সাত্তার, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- চান

ক্ষিয়া, সাং- ধেঘাে াড়া
0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুজ্জািান, ক্ষ তা- আসদ

আেী, সাং- ধেঘাে াড়া
0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িোতন, ক্ষ তা- মৃত

হািজা আেী, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জালকর আহিদ, ক্ষ তা-

মগাোি নবী, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা-

ইউসুি আেী, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষির মহালসন গং, ক্ষ তা-

 আব্দুে িতেব, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ হাসান, তজু ক্ষিয়া,

সাং- ধেঘাে াড়া
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষশর, ক্ষ তা- আেী

আজগর, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নুরুে

আেি, সাং- ধেঘাে াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ হাসান, ক্ষ তা- মৃত

তজু ক্ষিয়া, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

তালহর আহিদ, ক্ষ তা-

িজে কক্ষরি, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালহর গং, ক্ষ তা-

মৃত আব্দুে িাবুদ, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.80 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িঞ্জুর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত

শাহ আেি, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ইজ্জত আেী, ক্ষ তা-

আক্ষজি উক্ষিন, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা-

আবু তালেব, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বখক্ষতয়ার, ক্ষ তা- আেি,

সাং- ধেঘাে াড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাসলেি উক্ষিন, ক্ষ তা-

শক্ষহদ উিীন, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-

রহিত আেী, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে হুদা, ক্ষ তা- আব্দুে

হক, সাং- ধেঘাে াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে হান্নান, ক্ষ তা-

আব্দুে রক্ষশদ, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালহর, ক্ষ তা-

আব্দুে গক্ষণ, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা-

সরািত আেী, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুস সাত্তার, ক্ষ তা-

সরািত আেী, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মিাোঃ

কালসি, সাং- ধেঘাে াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নুর

মিাহােদ, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািসুে আেি, ক্ষ তা-

আব্দু রক্ষশদ, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আেী মহালসন, ক্ষ তা- উো

ক্ষিয়া, সাং- ধেঘাে াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষজি উক্ষিন, ক্ষ তা-

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত

রক্ষিক উল্লাহ, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে হক, ক্ষ তা-

বক্ষদউজ্জািান, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

খাইরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

মৃত কািাে উক্ষিন, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রক্ষশদ ক্ষিয়া, ক্ষজন্নাত

আেী, সাং- ধেঘাে াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িক্ষিজ, ক্ষ তা- মৃত

মহালসন, সাং- ধেঘাে াড়া
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সছয়দ আকবর, ক্ষ তা-

মৃত আকবর আেী, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৫৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শাহ আেি, ক্ষ তা- মৃত

নালছর আহিদ, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সাত্তার আক্ষিন, ক্ষ তা-

মৃত নালছর আহিদ, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িকছুদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

আেি শরীি, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জালকর আহিদ, ক্ষ তা-

আবুে খাইর, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
দুো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- বক্ষশর

ক্ষসরাজ, সাং- ধেঘাে াড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা-

িক্ষরদ আেি, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাদশা, ক্ষ তা- সক্ষব্বর

আহিদ, সাং- ধেঘাে াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালেব, ক্ষ তা-

জাির আহিদ, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা-

আবুে খালয়র, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মসক্ষেি, ক্ষ তা- মৃত

ক্ষসরাজ, সাং- ধেঘাে াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে হক, ক্ষ তা- কক্ষবর

আহিদ, সাং- ধেঘাে াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কািাে, ক্ষ তা- কাক্ষবে,

সাং- ধেঘাে াড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাদশা, ক্ষ তা- মৃত আবুে

মহালসন, সাং- ধেঘাে াড়া
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ নাক্ষছর, ক্ষ তা- আদু

ক্ষিয়া, সাং- ধেঘাে াড়া
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নজু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আব্দুে

গফুর, সাং- ধেঘাে াড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে জক্ষেে, ক্ষ তা- মৃত

হাক্ষববুর রহিান, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ছদর আক্ষিন, ক্ষ তা-

আব্দুে িালেক, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.30 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৬১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আহিদ উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত

মগাোি বারী, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

এনামুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

ছদর আক্ষিন, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মিারকান, ক্ষ তা-

ছিদ আেী, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা-

ছালেহ আহিদ, সাং-

ধেঘাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা-

 আবু সছয়দ, সাং-

মডইয়াখােী  াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কালসি, ক্ষ তা- আিান

উল্লাহ, সাং- মডইয়াখােী

 াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আিান উল্লাহ, ক্ষসরাজ,

সাং- মডইয়াখােী  াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জয়নাে, ক্ষ তা- চান

ক্ষিয়া, সাং- মডইয়াখােী

 াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বাবুে, ক্ষ তা- আহসান

উল্লাহ, সাং- মডইয়াখােী

 াড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা-

আহসান উল্লাহ, সাং-

মডইয়াখােী  াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জনু, ক্ষ তা- িক্ষকর

আহিদ, সাং- মডইয়াখােী

 াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-

জাোে আহিদ, সাং-

মডইয়াখােী  াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িজদুর, ক্ষ তা- হাক্ষকি

আেী, সাং- মডইয়াখােী

 াড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কািাে, ক্ষ তা- আক্ষির

হািজা, সাং- মডইয়াখােী

 াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা-

আেী আহিদ, সাং-

মডইয়াখােী  াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আনু, ক্ষ তা- আেী

আহিদ, সাং- মডইয়াখােী

 াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাোে আহিদ, ক্ষ তা-

আেী আহিদ, সাং-

মডইয়াখােী  াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বদর উক্ষিন, ক্ষ তা- আেী

আহিদ, সাং- মডইয়াখােী

 াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা- নুরুে

আেি, সাং- মডইয়াখােী

 াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুস সাত্তার, ক্ষ তা-

সাজু ক্ষিয়া, সাং-

মডইয়াখােী  াড়া

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হাক্ষবব উল্লাহ, ক্ষ তা-

ওয়ালহদ বকসু, সাং-

মডইয়াখােী  াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর ইসোি, ক্ষ তা-

আক্ষজজুর রহিান, সাং-

মকাণা াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালেব, ক্ষ তা-

মিাহােদ, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাদশা, ক্ষ তা- নক্ষজর

আহিদ, সাং- মকাণা াড়া
0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িাহাবুব, ক্ষ তা- আবুে

মহালসন, সাং- মকাণা াড়া
0.70 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আেিগীর, ক্ষ তা- মৃত

ইসোি, সাং- মকাণা াড়া
0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কাোি, ক্ষ তা-

আেী ক্ষিয়া, সাং-

মকাণা াড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ইসিাইে, ক্ষ তা- মৃত

ওক্ষজর আেী, সাং-

মকাণা াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আহিদ, ক্ষ তা-

কাক্ষসি আেী, সাং-

মকাণা াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা-

আক্ষির মগাোি, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িকবুে মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত ইসিাইে, সাং-

মকাণা াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত

ইসিাইে, সাং-

মকাণা াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষির মগাোি, ক্ষ তা-

ইিান আেী, সাং-

মকাণা াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সছয়দ, ক্ষ তা- ইিান

আেী, সাং- মকাণা াড়া
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা-

আক্ষির মগাোি, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাক্তার, ক্ষ তা- আবুে

খালয়র, সাং- মকাণা াড়া
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা-

ভুলটা ক্ষিয়া, সাং-

মকাণা াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আছিা খাতুন, স্বািী-

আবুে খালয়র, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ইসোি, ক্ষ তা- আেী

আহিদ, সাং- মকাণা াড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

অক্ষছউর রহিান, ক্ষ তা-

জব্বার মুল্লুক, সাং-

মকাণা াড়া

0.50 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষরয়ি খাতুন, স্বািী-

অক্ষছউর রহিান, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা-

নক্ষজর আেী, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- উো

ক্ষিয়া, সাং- মকাণা াড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবুে কালসি, ক্ষ তা-

ইউসু , সাং- মকাণা াড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- আব্দু

রক্ষশদ, সাং- মকাণা াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্তার কািাে, ক্ষ তা-

আেী ক্ষিয়া, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িনজুর, ক্ষ তা- হালসি

আেী, সাং- মকাণা াড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-

মকাণা াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আতর, ক্ষ তা- আবুে

খালয়র, সাং- মকাণা াড়া
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত শক্ষহদুর রহিান, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জক্ষহর আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত শক্ষহদুর রহিান, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কালসি, ক্ষ তা- মৃত ইিান

শরীি, সাং- মকাণা াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত

ইজ্জত আেী, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শওকত উল্লাহ, ক্ষ তা-

জািাে িাক্ষে, সাং-

মকাণা াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ছােিা খাতুন, স্বািী- উো

ক্ষিয়া, সাং- মকাণা াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- দুো

ক্ষিয়া, সাং- মকাণা াড়া
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাস্তাক, ক্ষ তা-

মসকান্দার, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িকছুদ, ক্ষ তা- িীর

কালসি, সাং- মকাণা াড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত

িনছুর আেী, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ কক্ষরি, ক্ষ তা- ছদর

আহিদ, সাং- মকাণা াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

এজাহার ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

মহালসন আেী, সাং-

মকাণা াড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে হক, ক্ষ তা- মহালসন

আেী, সাং- মকাণা াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িিতাজ, ক্ষ তা- সছয়দুর

রহিান, সাং- মকাণা াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িদনাে, ক্ষ তা- মৃত

মসােতান আেী, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
হাক্ষকি আেী, ক্ষ তা- ছদর

রহিান, সাং- মকাণা াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িক্ষরদ, ক্ষ তা- আব্দুে

বারী, সাং- মকাণা াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মিাোঃ

কাক্ষসি, সাং- মকাণা াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ জক্ষহর, ক্ষ তা- মৃত

দুধু ক্ষিয়া, সাং- মকাণা াড়া
0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে আেি, ক্ষ তা- চান

মুল্লুক, সাং- মকাণা াড়া
0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষিয়া মহালসন, ক্ষ তা-

আব্দুে কালদর, সাং-

মকাণা াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেী আজগর, ক্ষ তা-

বাচা ক্ষিয়া, সাং-

মকাণা াড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কালসি, ক্ষ তা-

আব্দুর রহিান, সাং-

মকাণা াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- আব্দুর

রক্ষশদ, সাং- মকাণা াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৬৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- সাজু

ক্ষিয়া, সাং- মকাণা াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সক্ষগর আহিদ, ক্ষ তা-

মিাোঃ মছাবাহান, সাং-

মকাণা াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালেব, ক্ষ তা- মৃত

সাহাব ক্ষিয়া, সাং-

মকাণা াড়া

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সানতাতী, ক্ষ তা-

আেিগীর, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে জব্বার গং, ক্ষ তা-

শহর মুল্লুক, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ পুতু, ক্ষ তা- িারু

ক্ষিয়া, সাং- মকাণা াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত

কাক্ষছি আেী, সাং-

মকাণা াড়া

0.70 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবু সছয়দ, ক্ষ তা- আব্দুে

হাই, সাং- মকাণা াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা-

ইিাি আেী, সাং-

মকাণা াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

ইিাি আেী, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৬৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সালয়রা মবগি, স্বািী-

ইিান আেী, সাং-

মকাণা াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালহর, ক্ষ তা-

ম ঠান আেী, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রুলবে, ক্ষ তা- মিাস্তাক,

সাং- কাোক্ষেয়াকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িজে কক্ষরি, ক্ষ তা-

সাহাব ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আলনায়ারা মবগি, স্বািী-

মসােতান, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে হক, ক্ষ তা- আেী

আকবর, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর আহিদ, ক্ষ তা- কালু

ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.70 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাোে আহিদ, ক্ষ তা-

কালু ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা-

কালু ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ওির িারুক, ক্ষ তা- কালু

ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা-

কালু ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাহােদ, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কািাে গং, ক্ষ তা- মিাোঃ

মহালসন, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-

আকবর আেী, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেী ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

আবুে খালয়র, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

মহাছন আেী, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জান্নাত খাতুন, স্বািী-

খক্ষেে ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ জালকর আহিদ,

ক্ষ তা- হারুনর রক্ষশদ, সাং-

 কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নবী মহালসন, ক্ষ তা-

খক্ষেে ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রাক্ষবয়া খাতুন, স্বািী-

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আলনায়ার  াশা, ক্ষ তা-

মৃত আেী ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা-

মৃত আেী ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ কািাে, ক্ষ তা- মৃত

আেী ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত

আেী ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সুক্ষজ, স্বািী- নুর কক্ষবর,

সাং- কাোক্ষেয়াকাো
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত

আবুে খালয়র, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রক্ষহি ক্ষসকদার, ক্ষ তা-

নাক্ষছর আেী, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

োে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

আক্ষির মহালসন, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মেদা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

আক্ষির মহালসন, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.70 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ধো খাতুন, স্বািী- নাক্ষজর

মহালসন, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা-

আনছুর আেী, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু বক্কর, ক্ষ তা- মৃত

সাহাব ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষনজাি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত

সাহাব ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাহােদ জক্ষহর, ক্ষ তা-

মৃত আেী ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িকছুদ, ক্ষ তা- আব্দু

জব্বার, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ইউনুছ, ক্ষ তা-

োলদন, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মুছা আেী, ক্ষ তা- আেী

মহালসন, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত

মিাক্তার ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নাজিা খাতুন, স্বািী-

মিাছলেহ উক্ষিন, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা-

জাক্ষগর িাক্ষে, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষহদুর রহিান, ক্ষ তা-

জাক্ষগর িাক্ষে, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কালু, ক্ষ তা- নক্ষজর

আহিদ, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আনছার গং, ক্ষ তা- নজু

ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাোে, ক্ষ তা- মৃত ঠান্ডা

ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির, ক্ষ তা- নুর

মহালসন, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর আলয়শা, স্বািী-

জক্ষহর, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রিজান আেী, ক্ষ তা-

মিাস্তাক, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মবগি, স্বািী- রক্ষহি

ক্ষসকদার, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেি ক্ষসকদার, ক্ষ তা-

িকবুে হাসান, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষশর িাক্ষে, ক্ষ তা-

মসােতান, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ছালেহা, স্বািী- নাক্ষছর

উক্ষিন, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জুলেখা, স্বািী- িাহমুদুে

কক্ষরি, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মরাকসানা, স্বািী- আবু

সছয়দ, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মচৌধুরী, ক্ষ তা- িরু

ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাক্তার, ক্ষ তা- িরু

ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কুেছুি খাতুন, স্বািী-

জাোে আহিদ, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বাবো, ক্ষ তা- মৃত কাো

ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- খুলু

ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জয়নাে, ক্ষ তা- মিাছন

আেী, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষহদ আলনায়ার, ক্ষ তা-

আবু সছয়দ, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত

আেী ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িীর কালসি, ক্ষ তা- মৃত

আেী ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা-

বাচা ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

োে মিাহােদ, ক্ষ তা-

খুলু ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা-

হাজী নুর উক্ষিন, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
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ক্ষব.এস 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ইসোি, ক্ষ তা-

বাচা ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু সছয়দ, ক্ষ তা- আেী

ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কাোি, ক্ষ তা-

আেী ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মবোে মহালসন, ক্ষ তা-

মিাোঃ ইসোি, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সাহাব ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

কাক্ষছি আেী, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বক্ষশর, ক্ষ তা- বজরুক,

সাং- কাোক্ষেয়াকাো
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

নক্ষজর আহিদ, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িক্ষরদ, ক্ষসকদার, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িাহমুদুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

মিারকান, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বাক্ষছদ মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত আেী ক্ষিয়া, সাং-

কাোক্ষেয়াকাো

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি কুদ্দুস, ক্ষ তা-

মসােতান আহিদ, সাং-

মকরনতেী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ইিাি উক্ষিন, ক্ষ তা- মৃত

খুল্যা ক্ষিয়া, সাং-

মকরনতেী

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ইসিাইে, ক্ষ তা- ওির

আেী, সাং- মকরনতেী
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস  

দাগ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মশর আেী, ক্ষ তা- দুধু

ক্ষিয়া, সাং- মকরনতেী
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািসুে আেি, ক্ষ তা-

মৃত আব্দুে হাক্ষিদ, সাং-

মকরনতেী

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নাজমুে হক, ক্ষ তা-

ছািাদ ক্ষিয়া, সাং-

মকরনতেী

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুস মছাবাহান, ক্ষ তা-

নাজমুে হক, সাং-

মকরনতেী

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেী আহিদ, ক্ষ তা-

িক্ষকর আহিদ, সাং-

মকরনতেী

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ইউসুি আেী, ক্ষ তা-

আব্দুে কালদর, সাং-

মকরনতেী

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসক্ষেি িাক্ষেক, ক্ষ তা-

মৃত আক্ষির হািজা, সাং-

মকরনতেী

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িনজুর আহিদ, ক্ষ তা-

বছত আেী, সাং-

মকরনতেী

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- বছত

আেী, সাং- মকরনতেী
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে জব্বার, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-

মকরনতেী

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-

বছত আেী, সাং-

মকরনতেী

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুে বারী, ক্ষ তা- ওির

চান, সাং- মকরনতেী
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নাক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা-

আেী ক্ষিয়া, সাং-

মকরনতেী

0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৭৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

খাইরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

বাদশা ক্ষিয়া, সাং-

মকরনতেী

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষরয়ি খাতুন, স্বািী-

গুরা ক্ষিয়া, সাং-

মকরনতেী

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িালতিা খাতুন, স্বািী-

ইিাি উক্ষিন, সাং-

মকরনতেী

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেি, ক্ষ তা-

মিাোঃ বকসু, সাং-

মকরনতেী

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আেি, ক্ষ তা-

আব্দুে িক্ষজদ, সাং-

মকরনতেী

0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ক্ষেয়াকত আেী, ক্ষ তা-

সরু ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ আেী, ক্ষ তা- সরু

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

আেী মহালসন, সাং-

নয়া াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৭৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুজ্জািান, ক্ষ তা- আেী

মহালসন, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মরালকয়া খাতুন, স্বািী-

মৃত কালু ক্ষিয়া, সাং-

নয়া াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত

মহদু ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত

হাজী রহিান, সাং-

নয়া াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত হাক্ষববুর রহিান, সাং-

 নয়া াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সারদা, ক্ষসকদার, সাং-

নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কািাে, ক্ষ তা- মৃত

মিাজাফ্ির, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মগাোি কুদ্দুস, ক্ষ তা-

মসালেিান, সাং- নয়া াড়া
0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ছক্ষগর, ক্ষ তা- মৃত আেী,

সাং- নয়া াড়া
0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে হক, ক্ষ তা-

মিাছাব্বর, সাং- নয়া াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মুক্তা খাতুন, স্বািী- মৃত

আজি, সাং- নয়া াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জয়নাে উক্ষিন, ক্ষ তা-

সাহাব ক্ষিয়া, সাং-

নয়া াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মহাছন আহিদ, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-

নয়া াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বক্ষদ আেি, ক্ষ তা- মৃত

গুরা ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জক্ষহর, ক্ষ তা- মৃত গুরা

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিলহর আেী, ক্ষ তা- মৃত

দুধু ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মচৌধুরী, ক্ষ তা- মৃত

মিাহােদ, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িাইজযা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

জব্বর মুল্লা, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাোে আহিদ, ক্ষ তা-

হাক্ষকি আেী, সাং-

নয়া াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািসুে আেি, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-

নয়া াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাে মহালসন, ক্ষ তা- মৃত

হািজা ক্ষিয়া, সাং-

নয়া াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আলনায়ার, ক্ষ তা- আব্দু

সাত্তার, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাো খাতুন, স্বািী- কাো

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা-

আেী ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.50 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কক্ষবর আহিদ, ক্ষ তা-

বশরত আেী, সাং-

নয়া াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা-

বাচা ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- নজু

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রক্ষহি, ক্ষ তা- মিাোঃ আেী,

সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষন আহিদ, ক্ষ তা-

বাক্ষকর ক্ষিয়া, সাং-

নয়া াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ িজে কক্ষরি, ক্ষ তা-

 মৃত নজু ক্ষিয়া, সাং-

নয়া াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আক্ষির, ক্ষ তা-

মসালেিান, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাোে আহিদ, ক্ষ তা-

আজগর আেী, সাং-

নয়া াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাহােদ, ক্ষ তা- হাজী

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জাির আেি, ক্ষ তা-

বকসু, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাহােদ, ক্ষ তা- গুরা

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িাক্ষবয়া, ক্ষ তা- গুরা ক্ষিয়া,

সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-

নুরুে হক, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রক্ষহি বকসু, ক্ষ তা-

আবুে মহালসন, সাং-

নয়া াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মগাোি কুদ্দুস, ক্ষ তা-

মসালেিান, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আনচার উল্লাহ, ক্ষ তা-

মিলহর আেী, সাং-

নয়া াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রক্ষব আেি, ক্ষ তা- উির

আেী, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আলক্কে আেী, ক্ষ তা- মৃত

দুধু ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাস্তাক, ক্ষ তা-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

নয়া াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িনজুর আহিদ, ক্ষ তা-

কাো ক্ষিয়া, সাং-

নয়া াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত

আবুে মহালসন, সাং-

নয়া াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মনছারু উল্লাহ, ক্ষসকদার

আেী, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সাক্ষব্বর আহিদ, ক্ষ তা-

নুরুে হক, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেি, ক্ষ তা- মৃত

আবুে মহালসন, সাং-

নয়া াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ জক্ষহর, ক্ষ তা- ইিান

আেী, সাং- নয়া াড়া
0.60 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আজগর আেী, ক্ষ তা- দুধু

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিলহর আেী, ক্ষ তা- মৃত

নুরুে হক, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্তার মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত ইউসু , সাং-

নয়া াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তা- বাচা

ক্ষিয়া, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু মছাবহান, ক্ষ তা-

নজুমুে হক, সাং-

নয়া াড়া

1.00 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা-

নজুমুে হক, সাং-

নয়া াড়া

1.00 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা-

নজুমুে হক, সাং-

নয়া াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা-

নজুমুে হক, সাং-

নয়া াড়া

0.40 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে হক, ক্ষ তা- আনছার

আেী, সাং- নয়া াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা-

বাদশা ক্ষিয়া, সাং-

নয়া াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িকছুদুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

বাদশা ক্ষিয়া, সাং-

নয়া াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িাহমুদুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

বাদশা ক্ষিয়া, সাং-

নয়া াড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাহােদ উল্লাহ, ক্ষ তা-

আেী মহালসন, সাং-

কদিতেী

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

গুরা ক্ষিয়া, সাং- কদিতেী
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত

কক্ষবর আহিদ, সাং-

কদিতেী

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মছলনায়ারা, স্বািী- বদরু

ক্ষিয়া, সাং- কদিতেী
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুেক্ষব, ক্ষ তা- মৃত

আব্দুে জব্বার, সাং-

কদিতেী

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মহাছন আহিদ, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

কদিতেী

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা-

িক্ষনরুজ্জািান, সাং-

কদিতেী

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মোকিান, ক্ষ তা- কক্ষবর

আহিদ, সাং- কদিতেী
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহিদ, সাং-

কদিতেী

0.80 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মদলোয়ারা মবগি, স্বািী-

মিাোঃ মহালসন, সাং-

কদিতেী

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে খালেক, ক্ষ তা-

জাির আেি, সাং-

কদিতেী

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবুে বশর, ক্ষ তা- নক্ষজর

আহিদ, সাং- কদিতেী
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আিান উল্লাহ, ক্ষ তা-

ইয়াকুব আেী, সাং-

কদিতেী

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষজজ উক্ষিন, ক্ষ তা-

আবু সছয়দ, সাং-

কদিতেী

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাোে আহিদ, ক্ষ তা-

আেী মহালসন, সাং-

কদিতেী

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালহর, ক্ষ তা- মিাোঃ

মিারকান, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আেী মরজা, ক্ষ তা- কাো

চান, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কক্ষরি ক্ষসকদার, ক্ষ তা-

কাো চান, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সসয়দ, ক্ষ তা- কাো ক্ষিয়া,

সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসানা খাতুন, ক্ষ তা- আবু

ছালেহ, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মবগি জান, ক্ষ তা- আব্দুে

হাক্ষকি, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জাির আেি, ক্ষ তা- দুলু

ক্ষিয়া, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর আেী, ক্ষ তা- আেী

ক্ষিয়া, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুর রক্ষশদ, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে মহালসন, ক্ষ তা-

আব্দুে েক্ষতি, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

মিাহােদ শরীি, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রক্ষশদা খাতুন, ক্ষ তা-

িাহাতাব উক্ষিন, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর কািাে, ক্ষ তা- আব্দুে

হাক্ষকি, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সাহাদত কক্ষবর, ক্ষ তা-

খুইল্যা ক্ষিয়া, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িনসুর, ক্ষ তা- হাক্ষকি

আেী, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা-

আক্ষির চান, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
এনাি, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে

িাবুদ, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাহােদ আেী, ক্ষ তা-

উো ক্ষিয়া, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবু শািা, ক্ষ তা- ঠান্ডা

ক্ষিয়া, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুেক্ষব, ক্ষ তা- শক্ষহদ

মিাহােদ, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িকছুদ, ক্ষ তা- খক্ষেলুর

রহিান, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৮৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হাক্ষববুর রহিান, ক্ষ তা-

আক্ষির আেী, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- রওশন

আেী, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আেী, ক্ষ তা-

মচৌধুরী ক্ষিয়া, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৮৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কাোি, ক্ষ তা-

ইিান আেী, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাহােদ, ক্ষ তা- মতাতা

ক্ষিয়া, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ জক্ষহর, ক্ষ তা- মৃত

ইিান শরীি, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু মোকিান, ক্ষসকদার

আহিদ, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে আেি, ক্ষ তা- দুলু

ক্ষিয়া, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির, ক্ষ তা- মগাোি

রহিান, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মেদু, ক্ষ তা- কালু ক্ষিয়া,

সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে হক, ক্ষ তা- মৃত

মগাে মহালসন, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ইছহাক, ক্ষ তা- ইিান

আেী, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নাক্ষছর, ক্ষ তা- মৃত

মগাোি কালদর, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িরু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- আেী

মহালসন, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ইিান শরীি, ক্ষ তা-

গুনু ক্ষিয়া, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আেী ক্ষিয়া, ক্ষ তা- করত

আেী, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষিন, ক্ষ তা- আেী

আহিদ, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মশর আেী, ক্ষ তা-

রিজান আেী, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কািাে, ক্ষ তা-

জাকাক্ষরয়া, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাজালেে, ক্ষ তা- মুছা

আেী, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মনজাত, ক্ষ তা- আছত

আেী, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে শক্ষহদ, ক্ষ তা-

মগাোি নবী, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা-

রওশন আেী, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ জাোে, ক্ষ তা-

এজাহার আেী, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে খালেক গং, ক্ষ তা-

 আবু ক্ষছক্ষিক, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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দাগ
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আর.এস 

দাগ
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খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষজদ, ক্ষ তা- অক্ষেউর

রহিান, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কম্ব  শীে, ক্ষ তা- ম ঠান

শীে, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মতলজন্দ্র শীে, ক্ষ তা-

হক্ষরশ শীে, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ক্ষবউটি শীে, ক্ষ তা- হক্ষরশ

শীে, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ক্ষরেন শীে, ক্ষ তা- মরকড ব

শীে, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

অনীে শীে, ক্ষ তা-

অক্ষজত শীে, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
তুিান শীে, ক্ষ তা- হক্ষরশ

শীে, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িধু শীে, ক্ষ তা- প্রানক্ষন্দ

শীে, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আক্ষিন, ক্ষ তা-

আেী চান, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা-

আব্দুে আক্ষজজ, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষজবুে হক গং, ক্ষ তা-

মৃত আক্ষিন ইছহাক, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসােতান আহিদ, ক্ষ তা-

রওশন আেী, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মেদু গং, ক্ষ তা- কাো

ক্ষিয়া, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্তার কািাে, ক্ষ তা-

িছু আেী, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-

দুলু ক্ষিয়া, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আলয়শা খাতুন, স্বািী-

কক্ষবর আহিদ, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কািাে, ক্ষ তা- শহর

মুল্লুক, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নজরুে, ক্ষছক্ষিক, সাং-

রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা-

হাক্ষিদ আেী, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সাহাবুক্ষিন, ক্ষ তা- আব্দুে

কালদর, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

সাহাদত কক্ষবর, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জুলেখা খাতুন, স্বািী-

আব্দুে িক্ষজদ, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রক্ষব আেি, ক্ষ তা- গুরা

ক্ষিয়া, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মনয়ািত উল্লাহ, ক্ষ তা-

মৃত মিাজাফ্ির, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ওবাইদুে হক, ক্ষ তা- মৃত

ক্ষসরাজুে ইসোি, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
গফুর, ক্ষ তা- মসােতান,

সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িকবুে মহালসন, ক্ষ তা-

আব্দু সাত্তার, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু বক্কর, ক্ষ তা- মৃত

আক্ষির চান, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

উক্ষকে আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত আব্দু রক্ষশদ, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািসুে আেি, ক্ষ তা-

ধলো ক্ষিয়া, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

তাজ উক্ষিন, ক্ষ তা- আবু

ক্ষছক্ষিক, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কািাে গং, ক্ষ তা- কক্ষবর,

সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ক্ষজন্নাত, ক্ষ তা- আনজু

ক্ষিয়া, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
তালরক, ক্ষ তা- বক্ষদ

আেী, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ছাোিত, ক্ষ তা- হাসন

আেী, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাক্ষকর মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত হাক্ষিদ, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বলজন্দ্র শীে, ক্ষ তা- হক্ষরশ

চন্দ্র শীে, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সুিন শীে, তুিান শীে,

সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িিতাজ, ক্ষ তা- আব্দুে

হাক্ষিদ, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মছলনায়ারা, স্বািী- গুনু

ক্ষিয়া, সাং- রাজুয়ারলঘানা
0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শাহানা, স্বািী- িরুক

আহিদ, সাং-

রাজুয়ারলঘানা

0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কাক্ষছি আেী, ক্ষ তা- নুর

মহালসন, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবু সছয়দ, ক্ষ তা- আনু

ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষরদ, ক্ষ তা-

িক্ষনরুজ্জািান, সাং-

বড়ছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িওদুদ, ক্ষ তা- আব্দু

সাত্তার, সাং- বড়ছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িনজুর, ক্ষ তা- চান ক্ষিয়া,

সাং- বড়ছড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেী আহসান, ক্ষ তা-

খক্ষেলুর রহিান, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
গুরা বাক্ষশ, ক্ষ তা- কাো

ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাদশা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- নবী

মহালসন, সাং- বড়ছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা-

আব্দুে গক্ষণ, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাস্তাক, ক্ষ তা- আব্দুে

জব্বার, সাং- বড়ছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িক্ষজদ আহিদ, ক্ষ তা-

চান ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- িজর

আেি, সাং- বড়ছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাজাফ্ির, ক্ষ তা- বক্ষদ

আেি, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জািান ক্ষিয়া, ক্ষ তা- দুলু

ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রওশন ক্ষসকদার, ক্ষ তা-

আেী িদন, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
করি আেী, ক্ষ তা- আেী

িদন, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আেী আজগর, ক্ষ তা-

আছদ আেী, সাং- বড়ছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িীর কালসি, ক্ষ তা- নজু

ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রক্ষব আেি, ক্ষ তা- গুরা

ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মসক্ষেি, ক্ষ তা- ইসিাইে,

সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
শাহাজাহান, ক্ষ তা- মৃত

সছয়দ আেী, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
তক্ষবয়ত, ক্ষ তা- মৃত

সছয়দ আেী, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হাজী আবুে কাোি,

ক্ষ তা- মৃত আব্দুে আেী,

সাং- বড়ছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুেিা, ক্ষ তা- মৃত

আব্দুে আক্ষজজ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নর হক্ষর মদ, ক্ষ তা- মৃত

মদলবন্দ্র োে মদ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা- মৃত

আব্দুে কালদর, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা-

জক্ষহর আহিদ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

আলনায়ার ক্ষিয়া, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবু সছয়দ, ক্ষ তা- মৃত

আনু ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িনজুর আহিদ, ক্ষ তা-

সাহাব ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িক্ষরদুে আেি, ক্ষ তা-

মৃত এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাতাইয়া, ক্ষ তা- জািাে

ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে মিানাি, ক্ষ তা-

হারুনর রক্ষশদ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হালিজ সছয়দ কক্ষবর,

ক্ষ তা- মৃত আলশক

এোইহী, সাং- বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িকবুে আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত আবুে বশর, সাং-

বড়ছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৬৯৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ছাোিত উল্লাহ, ক্ষ তা-

মসােতান আহিদ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৯৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাদশা, ক্ষ তা- নবী উল্লাহ,

সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কািাে, ক্ষ তা- আব্দুে

হাক্ষিদ, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষসকদার আেী, ক্ষ তা-

আজগর ক্ষিয়া, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষিয়া মহালসন, ক্ষ তা-

আব্দুর রক্ষশদ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হাজী নুর ছক্ষব, ক্ষ তা- মৃত

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- মগাোি

সুেতান, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ছক্ষগর আেি, ক্ষ তা- মৃত

আনু ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ইসোি, ক্ষ তা- মৃত আনু

ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি কুদ্দুস, ক্ষ তা-

মৃত মহাছন ক্ষিয়া, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ ইয়াক্ষছন, ক্ষ তা- মৃত

আবুে বশর, সাং- বড়ছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নাক্ষছর, ক্ষ তা- মৃত আবুে

বশর, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জক্ষসি, ক্ষ তা- জকক্ষরয়া,

সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আিজাদ মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত আবূে খালয়র, সাং-

বড়ছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

অক্ষহদুে আেি, ক্ষ তা-

মৃত অক্ষে উল্লাহ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িাষ্টার শক্ষি, ক্ষ তা- মৃত

আব্দুে কক্ষরি, সাং-

বড়ছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কাোি, ক্ষ তা- মৃত

আব্দুে কক্ষরি, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রাজ্জাক, ক্ষ তা-

মৃত নক্ষজর আহিদ, সাং-

বড়ছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- খুলু

ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাবুে ক্ষিয়া, ক্ষ তা- ছক্ষগর

আহিদ, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাউে হক্ষর মদ, ক্ষ তা-

নকুে চন্দ্র মদ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বািন হক্ষর মদ, ক্ষ তা-

নকুে চন্দ্র মদ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসােতান আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত আব্দু ছিদ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ছালেহ আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত আব্দুে গক্ষণ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িজে আহিদ, ক্ষ তা-

ইয়াকুব ক্ষিয়া, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ছরওয়ার, ক্ষ তা- ইজ্জত

আেী, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষজন্নাত আেী, ক্ষ তা- মৃত

িকতুে মহালসন, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষিন্নাত আেী, ক্ষ তা- মৃত

িকতুে মহালসন, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাজালেে মহালসন,

ক্ষ তা- ছাোিত আেী,

সাং- বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ছদর আক্ষিন িাষ্টার,

ক্ষ তা- মৃত আব্দুর

রাজ্জাক, সাং- বড়ছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর কালদর, ক্ষ তা- মৃত

তজু ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ইসিাইে, ক্ষ তা-

মৃত গুরা ক্ষিয়া, সাং-

বড়ছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দু সাত্তার, ক্ষ তা- ওো

ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সাহাদত কক্ষবর, ক্ষ তা-

মৃত আব্দুে হাক্ষিদ, সাং-

বড়ছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালহর, ক্ষ তা- মৃত

মশখ আহিদ, সাং-

বড়ছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্তার কািাে গং, ক্ষ তা-

 িরুক আহিদ, সাং-

বড়ছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ রক্ষশদ, ক্ষ তা-

িকবুে আহিদ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ছালেহা খাতুন, স্বািী-

জাোে আহিদ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুস সাোি, ক্ষ তা-

আব্দুে হাক্ষিদ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািসুলিাহা গং, ক্ষ তা-

মৃত আব্দুে আক্ষজজ, সাং-

বড়ছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- ছক্ষি

উল্লাহ, সাং- বড়ছড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কাোি, ক্ষ তা-

মসােতান আহিদ, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে হাক্ষকি গং, ক্ষ তা-

মৃত আব্দু সাত্তার, সাং-

বড়ছড়া

0.40 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িাহমুদুে কক্ষরি গং,

ক্ষ তা- মৃত মগাোি

কুদ্দুস, সাং- বড়ছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত

আব্দু শুক্কুর, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাস্তাক, ক্ষ তা- মৃত আব্দু

শুক্কুর, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আনছার, ক্ষ তা- মৃত আব্দু

শুক্কুর, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মনচার, ক্ষ তা- মৃত আব্দু

শুক্কুর, সাং- বড়ছড়া
0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নাক্ষছর, ক্ষ তা- মৃত আব্দু

শুক্কুর, সাং- বড়ছড়া
0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

অক্ষছউর রহিান, ক্ষ তা-

মৃত আব্দু শুক্কুর, সাং-

বড়ছড়া

0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রালসে, ক্ষ তা- মৃত আব্দু

শুক্কুর, সাং- বড়ছড়া
0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- মৃত

উো ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- ইয়াকুব

আেী, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর মহালসন, ক্ষ তা- আবুে

মহালসন, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুে িালেক, ক্ষ তা-

নুর আহিদ, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জাির ক্ষিয়া, ক্ষ তা- কাো

ক্ষিয়া, সাং- বড়ছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি কুদ্দুস, ক্ষ তা-

হাজী ইিাি শরীি, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- হাজী

মগাোি মসােতান, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িনছুর আেী, ক্ষ তা-

জাির আেি, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িাষ্টার মগাোি মিাস্তিা,

ক্ষ তা- মগাোি কালদর,

সাং- বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িাষ্টার আবু তালহর, ক্ষ তা-

 হাজী গুরা ক্ষিয়া, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেী আহিদ, ক্ষ তা-

হাজী খুল্যা ক্ষিয়া, সাং-

বড়ছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

উো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- হাজী

খুল্যা ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সছয়দ আহিদ, ক্ষ তা-

হাজী খুল্যা ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষবলনাদ কুিার মদ, ক্ষ তা-

বরদা মিাহন মদ, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাির আহিদ, ক্ষ তা-

আনজু ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ইসোি আহিদ, ক্ষ তা-

আনজু ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাস্তাক, ক্ষ তা- নক্ষজর

আহিদ, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািসুলিাহা, ক্ষ তা-

নক্ষজর আহিদ, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বদরুলিাজা, ক্ষ তা- নক্ষজর

আহিদ, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি মিাস্তিা, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি কালদর, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ছরদ আক্ষিন, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জালগর, ক্ষ তা- নক্ষজর

আহিদ, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িক্ষজবুে হক, ক্ষ তা- আেী

আহিদ, সাং- িালের াড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা-

আেী আহিদ, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মজবুর হক, ক্ষ তা- আেী

আহিদ, সাং- িালের াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষজজুর রহিান, ক্ষ তা-

আেী আহিদ, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেী আহিদ, ক্ষ তা-

মিাজালহর, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুেক্ষব, ক্ষ তা-

মিাজালহর, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সছয়দ কক্ষবর, ক্ষ তা- নজু

ক্ষিয়া, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বদাইয়া, ক্ষ তা- নজু

ক্ষিয়া, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা-

িীর মহালসন, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি কুদ্দুস, ক্ষ তা-

মহালসন আেী, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িাদু, ক্ষ তা- আহিদ

মহালসন, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ইসোি মিম্বার, ক্ষ তা-

আনজু ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাক্ষগর মহালসন, ক্ষ তা-

নুর মিাহােদ, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দু ছবুর, ক্ষ তা- খুইল্যা

ক্ষিয়া, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুে িক্ষজদ, ক্ষ তা- নুরু

ক্ষিয়া, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিটা, ক্ষ তা- আছদ

আেী, সাং- িালের াড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
শাহ আেি, ক্ষ তা- শহর

মুল্লুক, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭০৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
হাক্ষবব, ক্ষ তা- শহর

মুল্লুক, সাং- িালের াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
পুচন, ক্ষ তা- শহর মুল্লুক,

সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা- আক্ষির

আেী, সাং- িালের াড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শহর মুল্লুক, ক্ষ তা-

আক্ষির আেী, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
রক্ষশদ, ক্ষ তা- োে ক্ষিয়া,

সাং- িালের াড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িওদুদ, ক্ষ তা- োে ক্ষিয়া,

সাং- িালের াড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭০৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আেী মহালসন, ক্ষ তা-

খক্ষেে, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
শক্ষি আেি, ক্ষ তা-

খক্ষেে, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষহদ মহালসন, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহিদ, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭০৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সছয়দ নুর, ক্ষ তা-

ইসোি, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সছয়দ কক্ষবর, ক্ষ তা- বদন

আেী, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি কুদ্দুস, ক্ষ তা-

ইিান শরীি, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা-

সািাদ আেী, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

োে মিাহােদ, ক্ষ তা-

বদু ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষসরাজ গং, ক্ষ তা-

আব্দুল্লাহ, সাং-

িালের াড়া

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু বক্কর গং, ক্ষ তা-

ছক্ষির উক্ষিন, সাং-

িালের াড়া

0.25 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসােতান আহিদ, ক্ষ তা-

ইিান শরীি, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর আেি, ক্ষ তা- নুর

মহালসন, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আনু, ক্ষ তা- মসােতান

আহিদ, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু জািান, ক্ষ তা-

নক্ষজর আহিদ, সাং-

িালের াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-

ছক্ষগর আহিদ, সাং-

িালের াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষসরাজ, ক্ষ তা- মগাোি

মসােতান, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে খালয়র, ক্ষ তা-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবু সছয়দ, ক্ষ তা- আনজু

ক্ষিয়া, সাং- িালের াড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুে িালেক, ক্ষ তা-

আহিদ, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি মিাস্তিা, ক্ষ তা-

এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাজালহর ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

মৃত বক্ষদউে আেি, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মগাোি কুদ্দুস, ক্ষ তা-

মৃত বাদশা ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কক্ষরি বক্স, ক্ষ তা- মৃত

আেী ক্ষিয়া, সাং-

িালের াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষদে মিাহােদ, ক্ষ তা-

মৃত ছালেহ আহিদ, সাং-

িালের াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুন্নবী, ক্ষ তা- হাছন

আেী, সাং- িালের াড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িাহাবুব আেি, ক্ষ তা-

মিাহােদ কক্ষরি, সাং-

িালের াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষসরাজ কািাে, ক্ষ তা-

োে মিাহােদ, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আশরাি জািাে, ক্ষ তা-

োে মিাহােদ, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে মহালসন, ক্ষ তা-

োে মিাহােদ, সাং-

িালের াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আবছার গং, ক্ষ তা-

আিজাদ আেী, সাং-

িালের াড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মতািালয়ে আহিদ, ক্ষ তা-

 মৃত নুর ছিদ ক্ষসকদার,

সাং- িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আেি, ক্ষ তা- হাজী

মিাোঃ কালসি, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ আবুে কালসি,

ক্ষ তা- মৃত সছয়দ আেী,

সাং- িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

তক্ষবয়ত খান, ক্ষ তা- মৃত

সছয়দ আেী, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ছক্ষেমুল্লাহ গং, ক্ষ তা- মৃত

ইসিাইে ক্ষসকদার, সাং-

িালের াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ইয়াক্ষছন, ক্ষ তা- মৃত

আবুে বশর, সাং-

িালের াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ নাক্ষছর, ক্ষ তা- মৃত

আবুে বশর, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জক্ষসি উক্ষিন, ক্ষ তা-

হাজী মৃত জকক্ষরয়া

ক্ষসকদার, সাং-

িালের াড়া

0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মনজাি, ক্ষ তা-

আবুে বশর, সাং-

িালের াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মনচার, ক্ষ তা-

আবুে বশর, সাং-

িালের াড়া

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জালকর উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত

অক্ষজ উল্লাহ, সাং-

িালের াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রক্ষিজ উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত

বক্ষদউর রহিান, সাং-

িালের াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রহিান, ক্ষ তা-

আবু সছয়দ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে িালেক, ক্ষ তা-

মৃত হাক্ষববুর রহিান, সাং-

 বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু ছাোি, ক্ষ তা-

ইয়াকুব আেী, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সাহাদাত উল্লাহ, ক্ষ তা-

মৃত আিজাত আেী, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা-

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুেিা, ক্ষ তা- দক্ষেলুর

রহিান, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কালসি, ক্ষ তা-

খক্ষেলুর রহিান, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে িজে, ক্ষ তা-

খক্ষেলুর রহিান, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািসুলিাহা, ক্ষ তা-

খক্ষেলুর রহিান, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ শক্ষহদুল্লাহ, ক্ষ তা-

মৃত আক্ষিন িাষ্টার, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষি উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত

আক্ষিন িাষ্টার, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু বক্কর ক্ষশবেী, ক্ষ তা-

মৃত হালিজ রক্ষিজ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রুহুে কালদর, ক্ষ তা- মৃত

নুরুে হক, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কাইছার, ক্ষ তা- নুরুে

কক্ষবর, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সছয়দ কক্ষবর, ক্ষ তা-

বক্ষশর আহিদ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জালবর আহিদ, ক্ষ তা-

হাজী িনজুর আহিদ,

সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে আক্ষজজ, ক্ষ তা-

মৃত মিাক্তার আহিদ,

সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালহর, ক্ষ তা-

আক্ষজজুর রহিান, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেী আহিদ, ক্ষ তা- নুর

মহালসন, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জািলশদ, ক্ষ তা- আবুে

কালসি, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

গুরা ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

জকক্ষরয়া, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত

নক্ষজর আহিদ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মসােতান, ক্ষ তা- ইিান

শরীি, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

হালিজ সছয়দ কক্ষবর,

ক্ষ তা- হাজী িাসুক

ইোহী, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত

কাো ক্ষিয়া, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিটা, ক্ষ তা- মৃত নুর

মিাহােদ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ইিান আেী, ক্ষ তা- মৃত

নুর মিাহােদ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আ ন আেী, ক্ষ তা- মৃত

নজর আেী, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জক্ষির উক্ষিন, ক্ষ তা-

কালু ক্ষিয়া, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা- মৃত

ইক্ষেয়াছ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কাক্ষছি, ক্ষ তা- মৃত

িতেব, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু বক্কর, ক্ষ তা- মৃত

আব্দুস মসাবহান, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত

আব্দুে িক্ষজদ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আনছার, ক্ষ তা- মৃত

মসালেিান, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ শওকত, ক্ষ তা- মৃত

আব্দুে কালদর, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষসি, ক্ষ তা- মৃত

হালিজ িক্ষিজ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মনছার, ক্ষ তা- মৃত আেী

িদন, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দু রক্ষহি, ক্ষ তা- মৃত

বক্ষদ আেি, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ েক্ষতি, ক্ষ তা- মৃত

িক্ষরদুে আেি, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ জাির, ক্ষ তা- মৃত

আব্দুে জব্বার, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবুে কালসি, ক্ষ তা-

মৃত কক্ষবর আহিদ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে ইসোি, ক্ষ তা- মৃত

জািাে, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জািাে উক্ষিন, ক্ষ তা-

মৃত মহতায়তুর রহিান,

সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শক্ষিউে খালয়ত, ক্ষ তা-

মৃত রক্ষশদ আহিদ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালেব, ক্ষ তা- কাো

ক্ষিয়া, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নাক্ষবে, ক্ষ তা- মৃত

ছরওয়ার, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ কািাে, ক্ষ তা-

মিাজাফ্ির আহিদ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কাো ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

সসয়দ নুর, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রহিত, ক্ষ তা- মুছা আেী,

সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাকালিছ, ক্ষ তা- উো

ক্ষিয়া, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে কালদর, ক্ষ তা-

উো ক্ষিয়া, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রহিত, ক্ষ তা- আজগর

আেী, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আনছার, ক্ষ তা- আজগর

আেী, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭১৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাস্তিা কািাে, ক্ষ তা-

োে মিাহােদ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাশারি মহালসন, ক্ষ তা-

োে মিাহােদ, সাং-

বাক্ষনয়াকাো/জািাে াড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিারকান, ক্ষ তা- কক্ষবর

আহিদ, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

শািসুে আেি, ক্ষ তা-

আকুে আহিদ, সাং-

পুইছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আেী মহালসন, ক্ষ তা-

শহর মুল্লুক, সাং- পুইছড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭১৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- সছয়দ

আহিদ, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জািাে, ক্ষ তা- মৃত

মগাোি কুদ্দুস, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আিান উল্লাহ, ক্ষ তা- মৃত

রাজা ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭১৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মেদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

রাজা ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ শরীি, ক্ষ তা-

আবদুে, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা-

পুচন, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত

আেী আহিদ, সাং-

পুইছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর ইসোি, ক্ষ তা- মৃত

নজু ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আছদ আেী, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহিদ, সাং-

পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নাক্ষছর, ক্ষ তা- নুর

আহিদ, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে মিানাি, ক্ষ তা-

মৃত আব্দুে জক্ষেে, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাস্তাক আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত মসকান্দর আেী, সাং-

পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু আেি, ক্ষ তা- মৃত

মসােতান আহিদ, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মসালহে, ক্ষ তা- মৃত দুধু

ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মিারকান, ক্ষ তা-

মৃত এজাহার ক্ষিয়া, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্কাস আহিদ, ক্ষ তা-

মৃত উো ক্ষিয়া, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আেী চাদ, ক্ষ তা- জয়ত

আেী, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িক্ষরদ, ক্ষ তা- মৃত আব্দুে

মিানাি, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ক্ষতলু, স্বািী- িইরা, সাং-

পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২১৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
ত ন মদ, ক্ষ তা- মৃত

প্রলিাদ মদ, সাং- পুইছড়া
0.20 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২১৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
 োশ, ক্ষ তা- মৃত তনু,

সাং- পুইছড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২১৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দুে িাবুদ, ক্ষ তা- মৃত

কাো ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২১৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িাহমুদুে কক্ষরি, ক্ষ তা-

মৃত মগাোি রহিান, সাং-

পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২১৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জািাে, ক্ষ তা- মৃত আেী

আকবর, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২২০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িিতাজ, ক্ষ তা- মৃত োে

ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২২১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুর রক্ষহি, ক্ষ তা-

আব্দুে মিানাি, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২২২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- আব্দুে

মিানাি, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২২৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ জাির, ক্ষ তা- মৃত

মিাজালহর ক্ষিয়া, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২২৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুরুে হক, ক্ষ তা- আহিদ

শরীি, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২২৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কাো বাক্ষশ, ক্ষ তা-

আনছুর আেী, সাং-

পুইছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২২৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

উো ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২২৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জাক্ষগর ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

িজর আেী, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২২৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সাক্ষজ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

িজর আেী, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২২৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নাগু, ক্ষ তা- মৃত জাহার

আেি, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৩০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সুরত আেি, ক্ষ তা- মৃত

বাচা ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৩১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর আেি, ক্ষ তা- মৃত

খুল্যা ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৩২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
অনীে, ক্ষ তা- িলহশ চন্দ্র,

সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৩৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
স্ব ন, ক্ষ তা- মৃত সুনীে,

সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৩৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্তার মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত মসােতান আহিদ,

সাং- পুইছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৩৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ছািাদ মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত সছয়দ নুর, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২৩৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িকছুদ ক্ষিয়া, ক্ষ তা- মৃত

উো ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৩৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সছয়দুে হক, ক্ষ তা- মৃত

আব্দুে হাক্ষকি, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৩৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ইক্ষিস, ক্ষ তা- মৃত

হাক্ষববুর রহিান, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৩৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মরজাউে কক্ষরি, ক্ষ তা-

মৃত আবুে কাোি, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৪০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সছয়দ আেি, ক্ষ তা- মৃত

আহিদ ক্ষিয়া, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৪১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বজে, ক্ষ তা- মৃত িক্ষনর

আহিদ, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৪২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে হক, ক্ষ তা- মৃত

আহিদ ক্ষিয়া, সাং-

পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৪৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু তালেব, ক্ষ তা- মৃত

হাক্ষকি আেী, সাং-

পুইছড়া

0.07 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৪৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর মিাহােদ, ক্ষ তা- মৃত

আব্দু জক্ষেে, সাং- পুইছড়া
0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৪৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কক্ষবর মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত সছয়দ ক্ষিয়া, সাং-

পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৪৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর কািাে, ক্ষ তা- মৃত

োে িক্ষকর, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৪৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আেি, ক্ষ তা- মৃত

মজানাব আেী, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৪৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর কাোি, ক্ষ তা-

মজানাব আেী, সাং-

পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৪৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর কালসি, ক্ষ তা- িাছুদ

আেি, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৫০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত

মজানাব আেী, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৫১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
সছয়দ আকবর, ক্ষ তা-

মৃত জালবর, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৫২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর আহিদ, ক্ষ তা- মৃত

োে ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৫৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুরুে আবছার, ক্ষ তা- মৃত

জালবদ আেী, সাং-

পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৫৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জালকর, ক্ষ তা- মৃত িক্ষনর

আহিদ, সাং- পুইছড়া
0.30 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৫৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িালেক, ক্ষ তা- মৃত

ক্ষজন্নাত আেী, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৫৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাবুে, ক্ষ তা- ছালদক

মহালসন, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৫৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাক্তার, ক্ষ তা- জাির

আেি, সাং- পুইছড়া
0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৫৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িলনাহর আেী, ক্ষ তা-

মৃত সছয়দ ক্ষিয়া, সাং-

পুইছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৫৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িিতাজ, ক্ষ তা- মৃত

খক্ষেলুর রহিান, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৬০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আনছার, ক্ষ তা- কিে

দাদ, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৬১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু ক্ষছক্ষিক, ক্ষ তা- মৃত

জাির আহিদ, সাং-

পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৬২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্তার কািাে, ক্ষ তা-

মৃত ক্ষছক্ষিক আহিদ, সাং-

 পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৬৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কািাে, ক্ষ তা- মৃত নুরুে

কক্ষবর, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৬৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
শাহাজাহান, ক্ষ তা- মৃত

রাজা ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৬৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আলনায়ার, ক্ষ তা- ইসহাক

ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৬৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মসানা ক্ষিয়া, ক্ষ তা- শহর

মুল্লুক, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৬৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নক্ষজর মহালসন, ক্ষ তা-

আেী আকবর, সাং-

পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৬৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর মহালসন, ক্ষ তা- মৃত

িারুক আহিদ, সাং-

পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৬৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নুর কক্ষবর, ক্ষ তা- মৃত

সছয়দ আহিদ, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৭০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ জাহাঙ্গীর, ক্ষ তা-

মৃত আব্দুর রহিান, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৭১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্তার মহালসন, ক্ষ তা-

মৃত আবুে কাোি, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৭২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

জাহাঙ্গীর আেি, ক্ষ তা-

মৃত আিান উল্লাহ, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৭৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

নক্ষব মহালসন, ক্ষ তা-

ইব্রাহীি খক্ষেে, সাং-

পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৭৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ইছহাক, ক্ষ তা- মৃত

ইিান শরীি, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৭৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
শাহানা, স্বািী- খাইরুে

বশর, সাং- পুইছড়া
0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২৭৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

ক্ষসরাজুে মিাস্তিা, ক্ষ তা-

মগাোি বারী, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৭৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

সাহাদাত মহালসন, ক্ষ তা-

োে মিাহােদ, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৭৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মুসলেি, ক্ষ তা- আনজু

ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৭৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
জক্ষহর, ক্ষ তা- কাো চান,

সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৮০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর ইসোি, ক্ষ তা- মৃত

োে ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৮১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবুে বশর, ক্ষ তা- মিাোঃ

রক্ষশদ, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৮২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- মিাোঃ

রক্ষশদ, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৮৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-

ঠান্ডা ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৮৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বাদশা, ক্ষ তা- ঠান্ডা ক্ষিয়া,

সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৮৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
িাহবু আেি, ক্ষ তা-

আবুে বশর, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৮৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আছান উল্লাহ, ক্ষ তা-

কক্ষবর আহিদ, সাং-

পুইছড়া

0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৮৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আবু সছয়দ, ক্ষ তা-

মগাোি বারী, সাং-

পুইছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৮৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ আেি, ক্ষ তা-

মিাক্তার আহিদ, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৮৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
কক্ষব মসন মদ, ক্ষ তা- মৃত

হক্ষর মসন মদ, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৯০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ আেি, ক্ষ তা-

িক্ষকর মিাহােদ, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৯১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আক্ষজজুে হক, ক্ষ তা- মৃত

আবছার ক্ষিয়া, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৯২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

আব্দুে গফুর, ক্ষ তা- মৃত

আবছার ক্ষিয়া, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৯৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

িিতাজুে আেি, ক্ষ তা-

মৃত আবছার ক্ষিয়া, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৯৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আব্দু শুক্কুর, ক্ষ তা- সছয়দ

আহিদ, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭২৯৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাস্তাক, ক্ষ তা- মৃত

নক্ষজর আহিদ, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” -- -- ২ ২ -- -- ঘর-বাক্ষি ”

৭২৯৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
নুর উল্লাহ, ক্ষ তা- আেী

মহালসন, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৯৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ক্ষহরু হাক্ষনি, ক্ষ তা-

আবূে কালসি, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৯৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ মহালসন, ক্ষ তা-

আবুে কালসি, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭২৯৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রক্ষবউে জািাে, ক্ষ তা-

আবুে কালসি, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩০০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

তালরক রহিান, ক্ষ তা-

শক্ষিউে আেি, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩০১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিারলশদ, ক্ষ তা- মৃত

এলস্তিাজ, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩০২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

কাজে িটাচার্য্ব, ক্ষ তা-

মৃত অক্ষজত িটাচার্য্ব,

সাং- পুইছড়া

0.20 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩০৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবছার, ক্ষ তা- মসকন্দার

আেী, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩০৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাহােদ মনছার, ক্ষ তা-

হাক্ষকি আেী, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩০৫ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ক্ষগয়াস উক্ষিন, ক্ষ তা-

 হাক্ষকি আেী, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩০৬ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ আবছার, ক্ষ তা- মৃত

কেি দার, সাং- পুইছড়া
0.15 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৩০৭ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মদৌেত খান, ক্ষ তা-

মসকান্দর আেী, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩০৮ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ নাক্ষছর, ক্ষ তা- িরুক

আহিদ, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩০৯ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবু বকর, ক্ষ তা- হাক্ষকি

আেী, সাং- পুইছড়া
0.05 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩১০ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
মিাোঃ সছয়দ, ক্ষ তা- আবুে

কাোি, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩১১ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
বক্ষশর আহিদ, ক্ষ তা-

োে ক্ষিয়া, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩১২ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

মিাোঃ ইছহাক, ক্ষ তা-

মসকান্দর আেী, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩১৩ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী
আবু সছয়দ, ক্ষ তা- হাক্ষকি

আেী, সাং- পুইছড়া
0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩১৪ কক্সবাজার মগহিখালী মগহিখালী মকরনতেী

রুহুে কালদর, ক্ষ তা-

হাক্ষববুর রহিান, সাং-

পুইছড়া

0.10 ” ” ” ২ ২ ” ” ঘর-বাক্ষি ”

৭৩১৫ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা ‡mwjg, wcZvt g„Z gvnvgy`yjøvn,KBWvevRvi,gMbvgv, KK&ªevRvi|0.12 gMbvgv - - - - 11084 - emZevox

৭৩১৬ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা Avey ˆQq`, wcZvt g„Z Avt Kwig KBWvevRvi,gMbvgv, KK&ªevRvi|0.12 gMbvgv - - - - 11084 - emZevox

৭৩১৭ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা Avt iwng, wcZvt g„Z Avt Kwig KBWvevRvi,gMbvgv, KK&ªevRvi|0.15 gMbvgv - - - - 11084 - emZevox

৭৩১৮ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা Avt AvwRR, wcZvt g„Z Avt Kwig KBWvevRvi,gMbvgv, KK&ªevRvi|0.4 gMbvgv - - - - 11084 - emZevox

৭৩১৯ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা Gbvg, wcZvt g„Z gvnvgy`yjøvn KBWvevRvi,gMbvgv, KK&ªevRvi|0.25 gMbvgv - - - - 11084 - emZevox

৭৩২০ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা bRiæj Bmjvg, wcZvt g„Z gvnvgy`yjøvn& KBWvevRvi,gMbvgv, KK&ªevRvi|0.25 gMbvgv - - - - 11084 - emZevox

৭৩২১ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা mvnve DwÏb,wcZvt giûg ‡gv¯ÍvwdRyi ingvb,cwðg `i‡ekKvUv,PKwiqv,KK&ªevRvi|1.00 Kwiqviw`qv - - - - 3004 - Lvgvi Ni

৭৩২২ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা BQnvK wgqv,wcZv t Avnv¤§` wgqv,DRvbwVqv,‡cKzqv,KK&ªevRvi|0.1 DRvbwVqv - - 1310 - 3168 - emZ Ni

৭৩২৩ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা ‡gvt Avnv¤§` nK,wcZv t `wjjyi ingvb,DRvbwVqv,‡cKzqv,KK&ªevRvi|0.1 DRvbwVqv - - 1310 - 3168 - emZ Ni

৭৩২৪ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা ‡gvt dRj Kwig,wcZv t g„Z ingZ Avjx,DRvbwVqv,‡cKzqv,KK&ªevRvi|0.1 DRvbwVqv - - 1310 - 3168 - emZ Ni

৭৩২৫ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা byiæj Avwgb,wcZv t Qg` wgqv,DRvbwVqv,‡cKzqv,KK&ªevRvi|0.1 DRvbwVqv - - 1310 - 3168 - emZ Ni

৭৩২৬ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা ewki Avnv¤§`,wcZv t AÁvZ,DRvbwVqv,‡cKzqv,KK&ªevRvi|0.05 DRvbwVqv - - 1310 - 3168 - emZ Ni

৭৩২৭ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা ‡jvKgvb nvwKg,wcZv t GRvi Avjx,DRvbwVqv,‡cKzqv,KK&ªevRvi|0.1 DRvbwVqv - - 1310 - 3168 - emZ Ni

৭৩২৮ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা ‡gvt nviæb, wcZv t AÁvZ,DRvbwVqv,‡cKzqv,KK&ªevRvi|0.1 DRvbwVqv - - 1310 - 3168 - emZ Ni



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৭৩২৯ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা byi Rvnvb, ¯^vgxt evby †nvQb,‡cKzqvi Pi,lvU‡Lvwbqv cvov, †cKzqv, KK&ªevRvi|0.1 DRvbwVqv - - 1489 - 1001 - emZ Ni

৭৩৩০ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা dRj Kwig, wcZvt g„Z AvjZvd,‡cKzqvi Pi,lvU‡Lvwbqv cvov, †cKzqv, KK&ªevRvi|0.07 DRvbwVqv - - 1489 - 1001 - emZ Ni

৭৩৩১ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা ‡gvnv¤§` kixd, wcZvt niZ Avjx,lvU‡Lvwbqv cvov, †cKzqv, KK&ªevRvi|0.3 DRvbwVqv - - 1489 - 1001 - emZ Ni

৭৩৩২ কক্সবাজার জপকুয়া েনুয়া িগনািা mvB`yj nK , wcZvt g„Z gbni Avjx, KBWvevRvi cvov, †cKzqv, KK&ªevRvi|0.2 DRvbwVqv - - 1489 - 1001 - emZ Ni

মিাে : ১২৭১.৮৬

মিৌজা ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস দাগ ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চুনক্ষত বন্যপ্রাণী 

অভয়ারণ্য জরঞ্জ

আক্ষজজনের 

বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য 

ক্ষবট

Aveyj nv‡mg, wcZv- Aveyj 

†nv‡mb mvs- DËi nvievs,cwðg 

wf‡jRvicvov, PKwiqv, 

K·evRi|

0.30

হ
ার

ব
াং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

২ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` Bw`ªm, wcZv- Aveyj 

†nv‡mb, mvs- H
0.30

হ
ার

ব
াং

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
byiæj Avjg, wcZv -g„Z Rwgi 

†nv‡mb, mvs- H
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
 †gvs ¸iv wgqv, wcZv - g„Z 

†Mvjvg †nv‡mb, mvs- H
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avey Zv‡je, wcZv - g„Z †Mvjvg 

†mvevnvb, mvs- H
0.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
AveQvi DÏxb, wcZv - g„Z Aveyj 

†nv‡mb, mvs- H
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Ave`yj gvbœvb, wcZv- g„Z 

Ave`yj nvwKg, mvs- H
0.10

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj Kv‡mg, wcZv -g„Z wQÏxK 

Avn¤§`, mvs- H
0.50

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj Kwig, wcZv -g„Z ew`Di 

ingvb, mvs- H
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gv Í̄vK Avn¤§`, wcZv -g„Z †gvt 

†nv‡mb, mvs- H
1.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj Kwig, wcZv - byi 

†gvnv¤§`, mvs- H
1.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর

প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

১২ ঐ ঐ ঐ ঐ

Dmgvb MwY, wcZv -byi †gvnv¤§` 

mvs- DËi nvievs cwðg 

wf‡jRvicvov, PKwiqv 

K·evRvi|

1.00

ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvRvd&di Avn¤§`, wcZv -

Ave`yj nvwKg, mvs- H
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃক্ষত সংরিণ ক্ষবভাে , চট্টগ্রাম এর কক্সবাজার জজলা

ক্রোঃ নং



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj Kv‡mg, wcZv -Aveyj 

†nv‡mb, mvs-H
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvnv¤§` Avjg, wcZv - g„Z 

Gg`v` wgqv, mvs-H
0.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
‰Zqye Avjx, wcZv - KK‡j wgqv, 

mvs-H
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvs BmgvBj, wcZv -Avve`yi 

ingvb, mvs-H
0.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡ibyqviv †eMg, wcZv -Ave`yi 

ingvb, mvs-H
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Ave`yi Mdzi, wcZv -g„Z 

†mvjZvb, mvs-H
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

২০ ঐ ঐ ঐ ঐ Awj Avn¤§`, wcZv- Kvjy, mvs-H 1.40
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

২১ ঐ ঐ ঐ ঐ
Ave`yj gvbœvb, wcZv -‡gvnv¤§` 

kwd, mvs-H
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

২২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avey Zv‡ni, wcZv -Rvdi Avjx, 

mvs-H
0.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

২৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
Ave`yj Kv‡`i, wcZv- g„Z 

†Mvjvg †mvevnvb, mvs-H
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvnv¤§` Kvgvj, wcZv -Avãj 

Kv‡`i, mvs-H
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

২৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡iRvDj Kwig, wcZv - †nv‡mb 

Avjx, mvs-H
0.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
kv‡Kiv †eMg, wcZv -‡nv‡mb 

Avjx, mvs-H
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর

প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj Kvjvg, wcZv - g„Z wQÏxK 

Avn¤§`, mvs-H
1.25

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

২৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvnv¤§` eRjy, wcZv -g„Z Avjx 

wgqv, mvs-H
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

২৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
myjZvb Avn¤§`, wcZv -wmivR 

DÏxb, mvs-H
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৩০ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvRv‡¤§j nK, wcZv -kgmyj 

Avjg, mvs-H
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৩১ ঐ ঐ ঐ ঐ

‡gvi‡k` Avjg, wcZv -kgmyj 

Avjg mvs- DËi nvievs, 

PKwiqv, K·evRi

0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৩২ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gv Í̄vK Avn¤§`, wcZv -kgmyj 

Avjg, mvs- H
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৩৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
kgmyj Avjg, wcZv -g„Z 

wmivRyj nK, mvs- H
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৩৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvRv‡ni Avn¤§`, wcZv -g„Z 

Puv` wgqv, mvs- H
1.10

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৩৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj Kvjvg, wcZv -g„Z Aveyj 

Lv‡qi, mvs- H
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৩৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj iwng, wcZv -g„Z Aveyj 

Lv‡qi , mvs- H
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৩৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avey Zv‡ni, wcZv-g„Z Puv` wgqv, 

mvs- H
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৩৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
gyb&Ry wgqv, wcZv -g„Z wQÏxK 

Avn¤§`, mvs- H
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rvjvj Avn¤§`, wcZv -g„Z 

wQÏxK Avn¤§`, mvs- H
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪০ ঐ ঐ ঐ ঐ

‡njvj DÏxb, wcZv -kgmyj 

Avjg mvs- DËi nvievs, cwðg 

wf‡jRvi cvov, PKwiqv 

K·evRvi|

0.20

ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর
প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৪১ ঐ ঐ ঐ ঐ
 †gvnv¤§` Rwmg, wcZv -g„Z Kvjy 

wgqv
2.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avgxi Avn¤§`, wcZv -g„Z Kvjv 

wgqv
2.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
wgRvbyi ingvb, wcZv -g„Z 

Bmjvg
0.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡ejvj DÏxb, wcZv -g„Z Avgxi 

Avjx
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Kwei Avn¤§`, wcZv-g„Z Avgxi 

Avjx
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৬ ঐ ঐ ঐ ঐ K`y wgqv, wcZv -Avgxi Avjx 0.20 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৭ ঐ ঐ ঐ ঐ bwRi Avn¤§`, wcZv -nvwg` eK&ª 0.20 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Ave`yj bex, wcZv -g„Z mv‡ne 

wgqv
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৯ ঐ ঐ ঐ ঐ mv‡ne wgqv, wcZv - g„Z jvfz wgqv 0.40
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৫০ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvnv¤§` Bw`ªm wgqv, wcZv- g„Z 

bwRi Avn¤§`
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৫১ ঐ ঐ ঐ ঐ RKwiqv, wcZv- g„Z BDbyQ Avjx 2.00
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৫১ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rv‡Ki †nv‡mb, wcZv - g„Z 

BDbyQ Avjx
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৫৩ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvnv¤§` BDbyQ, wcZv -g„Z Avjx 1.00
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর
প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৫৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt kwd, wcZv - g„Z Avjx 1.00 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৫৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Gikv`, wcZv -g„Z †gvt BDmyd 0.26
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৫৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
wRqveyj nK, wcZv -g„Z †gvt 

BDmyd
0.25

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৫৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
bvwRg DwÏb, wcZv -g„Z †gvt 

BDmyd
0.25

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৫৮ ঐ ঐ ঐ ঐ AvwQqv †eMg, ¯̂vgx- †`‡jvqvi 0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৫৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj Avwgb, wcZv- g„Z Avãyj 

AvwRR
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৬০ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avey Zv‡ni, wcZv - g„Z Avãyj 

AvwRR
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর

প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৬১ ঐ ঐ ঐ ঐ
nv‡dR Avn¤§`, wcZv - g„Z 

Avãyj AvwRR
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৬২ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvnv¤§` byiæ, wcZv - g„Z Avãyj 

AvwRR
0.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৬৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Avjx Avn¤§`, wcZv -Kvjy wgqv 2.20 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৬৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rwmg DÏxb, wcZv- Avãyj 

AvwRR
2.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৬৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
mv‡jn Avn¤§`, wcZv -Avãyj 

AvwRR
2.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৬৬ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Kwei, wcZv -g„Z BbyQ wgqv 2.20
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৬৭ ঐ ঐ ঐ ঐ

Avãyj gZje, wcZv - g„Z nvwg` 

Avjx mvs- Dt nvievs, wf‡jRvi 

cvov, PKwiqv, K·evRvi

2.30

ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৬৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyi iwng, wcZv -nvwg` Avjx 2.30 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৬৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyi iwk`, wcZv -g„Z nvwg` 

Avjx
2.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৭০ ঐ ঐ ঐ ঐ Kwig, wcZv -g„Z nvwg` Avjx 2.30 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৭১ ঐ ঐ ঐ ঐ Rv‡n` wgqv, wcZv -Avãyj nvwKg 0.30
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর
প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৭২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj nv‡mg, wcZv  - Avãym 

mvjvg
0.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৭৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãym mvjvg, wcZv - Aveyj 

†nv‡mb
0.30

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৭৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyi Kv‡`i, wcZv - g„Z mvjvg 0.30
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৭৫ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Kwei, wcZv - g„Z mvjvg 0.30 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৭৬ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvnv¤§` Kvjy, wcZv - g„Z Qvjvg 0.20
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৭৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj Kv‡`i, wcZv -g„Z Avgxi 

†nv‡mb
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৭৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj ReŸvi, wcZv-g„Z Avgxi 

†nv‡mb
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৭৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt †ejvj, wcZv -g„Z Avgxi 

†nv‡mb
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৮০ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj nvwg`, wcZv-g„Z byi 

Avn¤§`
1.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৮১ ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj Kvjvg, wcZv-g„Z Avn¤§` 0.40
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৮২ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyi ï°zi, wcZv -byi Avn¤§` 0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৮৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj gvbœvb, wcZv - byi Avn¤§` 0.40
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৮৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt Kvjy, wcZv -byi Avn¤§` 0.40
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর
প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৮৫ ঐ ঐ ঐ ঐ byi †nv‡mb, wcZv -Avãyj Rwjj 0.30
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৮৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj Kwig, wcZv -g„Z Avãyi 

Rwjj
3.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৮৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avn¤§` Kwei, wcZv -ingZ 

Djøvn 
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৮৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Ave&Qvi, wcZv - g„Z wmivRyj nK 1.20
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৮৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` nvwbd, wcZv -g„Z 

wmivRyj nK
1.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯০ ঐ ঐ ঐ ঐ
dwi`yj Avjg, wcZv g„Z wmivRyj 

Avjg
1.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৯১ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt byi, wcZv -g„Z wmivRyj nK 1.20
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯২ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvnv¤§` Avqye, wcZv -g„Z 

wmivRyj nK
1.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt Avey Zv‡ni, wcZv - g„Z 

ˆQq` Avn¤§`
2.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
ûgvqyb Kwei, wcZv -g„Z †gv³vi 

Avn¤§`
1.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj gwR`, wcZv - g„Z ZRy 

wgqv
3.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৬ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt Avjx, wcZv -g„Z Aveyj eki 0.40
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর
প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

৯৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt Beªvwng, wcZv -g„Z ekiZ 

Avjx
1.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৮ ঐ ঐ ঐ ঐ BmgvCj, wcZv - g„Z ekiZ Avjx 1.20
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৯ ঐ ঐ ঐ ঐ BwjqvQ, wcZv -g„Z ekiZ Avjx 1.20
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০০ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gŠjfx dRj KweiwcZv -ingZ 

Djøvn
1.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০১ ঐ ঐ ঐ ঐ
byiæj Bmjvg, wcZv - ingZ 

Djøvn
2.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyi meyi, wcZv -g„Z mv‡ne 

wgqv
2.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyi Mdzi, wcZv -g„Z mv‡ne 

wgqv
2.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
Kwei Avn¤§`, wcZv -g„Z &Iwn` 

wgqv
2.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rvdi Avjg, wcZv -g„Z Gwn` 

wgqv
2.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj Avjg, wcZv - g„Z Gwn` 

wgqv
2.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyi iwk`, wcZv -BqvKze Avjx 2.50
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৮ ঐ ঐ ঐ ঐ nviæY wgqv, wcZv- g„Z Kvjy wgqv 2.00
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর
প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

১০৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` Avjg, wcZv -g„Z Kvjy 

wgqv
2.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১০ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj MwY, wcZv -g„Z GRvnvi 

wgqv
2.50

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১১ ঐ ঐ ঐ ঐ
bwRi Avn¤§`, wcZv- g„Z Avãyj 

MwY
1.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১২ ঐ ঐ ঐ ঐ
AvwRRyi ingvb, wcZv -g„Z 

Avãyj MwY
1.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
gwdRyi ingvb, wcZv -g„Z Avãyj 

MwY 
1.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
 †gvt ‡nv‡mb, wcZv -g„Z Avãyj 

MwY
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avn¤§` †nv‡mb, wcZv - g„Z 

Avãyj MwY
0.20

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১১৬ ঐ ঐ ঐ ঐ kgmy wgqv, wcZv -Iqv‡n` Avjx 1.00 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` Rwni, wcZv - Iqv‡n` 

Avjx
1.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` kwd, wcZv - Iqv‡n` 

Avjx
1.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gv Í̄vK Avn¤§`, wcZv - Iqv‡n` 

Avjx
0.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২০ ঐ ঐ ঐ ঐ Rvdi Avn¤§`, wcZv -g„Z Avn¤§` 0.40
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২১ ঐ ঐ ঐ ঐ iwki, wcZv -g„Z Avn¤§` †nv‡mb 0.40
ঐ

৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর
প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

১২২ ঐ ঐ ঐ ঐ
kwdDj Avjg, wcZv -g„Z 

Avn¤§` †nv‡mb
0.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` iwdK, wcZv -g„Z 

Avn¤§` †nv‡mb
0.40

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj Kvjvg, wcZv -g„Z 

†n`v‡q` Avjx
3.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
iwki Avng`, wcZv -g„Z A‡n` 

wgqv
0.60

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
mv‡jn Avn¤§`, wcZv -g„Z A‡n` 

wgqv
0.60

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Qv‡ei Avn¤§`, wcZv -g„Z A‡n` 

wgqv
0.60

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
byi Avn¤§`, wcZv - g„Z A‡n` 

wgqv
0.60

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
AvKei Avjx, wcZv -g„Z Avãyi 

iwk`
1.50

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩০ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj Avjg, wcZv -g„Z byi 

†nv‡mb
2.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩১ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj gv‡jK, wcZv -g„Z byi 

†nv‡mb
2.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩২ ঐ ঐ ঐ ঐ Awj Djøvn, wcZv - byi †nv‡mb 2.00 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avn¤§` Kwei, wcZv -g„Z 

gyK‡jQzi ingvb
2.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর

প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

১৩৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avgxi nvgRv, wcZv -g„Z dRjyj 

ingvb
3.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj Kv‡mg, wcZv - g„Z 

‡n`v‡qZ Avjx
6.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩৬ ঐ ঐ ঐ ঐ

‡gv Í̄vwdRyi ingvb, wcZv -g„Z 

BDmyd Avjx mvs- 

MvBbvKvUv,PKwiqv, K·evRvi

2.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৩৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
ggZvR DÏxb, wcZv-g„Z BDmyd 

Avjx
2.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৩৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
iwdK Avn¤§`, wcZv -g„Z BDmyd 

Avjx
1.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৩৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avey Avng`, wcZv -g„Z BDmyd 

Avjx
1.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৪০ ঐ ঐ ঐ ঐ
 †gvt nviæb, wcZv -g„Z BDmyd 

Avjx
0.40

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪১ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` Aveyj Kvgvj, wcZv -g„Z 

Avãyi ingvb
2.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৪২ ঐ ঐ ঐ ঐ
BgZvR DÏxb, wcZv -g„Z g›Uz 

wgqv
6.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৪৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
byiæj nK, wcZv - g„Z Avãyi 

iwng
3. 00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৪৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avgxi †nv‡mb, wcZv -‡Zvive 

DÏxb
3.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৪৫ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt dwi`, wcZv- Bdmyd 4.00
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর
প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

১৪৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvnv¤§` †mv‡jgvb, wcZv- g„Z 

Awj eK&ª
3.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৪৭ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt Gg`v`, wcZv-g„Z Awf eK&ª 3.25
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৪৮ ঐ ঐ ঐ ঐ

kwdK †nv‡mb, wcZv -g„Z †gvt 

†nv‡mb (gay gv÷vi) mvs- PzbwZ 

†jvnvMvov PÆMÖvg

4.40

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৪৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
gwdRyi ingvb, wcZv -g„Z 

Avgxi Djø¨vn
0.50

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৫০ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Bmjvg, wcZv -Avãyi mvjvg 0.20
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৫১ ঐ ঐ ঐ ঐ wmivR wgqv, wcZv-wQÏxK Avn¤§` 0.15
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৫২ ঐ ঐ ঐ ঐ
e`iæ‡ÏvRv, wcZv - †gŠjfx 

Avãyi iwng
2.70

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৫৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
Kwei Avn¤§`, wcZv -wQÏxK 

Avn¤§`
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৫৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
iwdK Avn¤§`, wcZv-wQÏxK 

Avn¤§&`
0.15

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৫৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Ave`yi ikx`, wcZv -g„Z wQÏxK 

Avn¤§&`
0.15

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৫৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyi iwng,  wcZv - wQÏxK 

Avn¤§`
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৫৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` nvweeyi ingvb, wcZv -

gywdRyi ingvb
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর

প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

১৫৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj nv‡mg, wcZv - gywdRyi 

ingvb
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৫৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt †nv‡mb, wcZv - gywdRyi 

ingvb
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৬০ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rwmg DÏxb, wcZv - gywdRyi 

ingvb
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৬১ ঐ ঐ ঐ ঐ
nvweev LvZzb, ¯̂vgx- Avn¤§&` 

†nv‡mb
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৬২ ঐ ঐ ঐ ঐ
gKQz` Avjg, wcZv -g„Z byi 

Avn¤§`
0.30

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৬৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gŠjfx Iqv`y`, wcZv - g„Z 

Aveyj eki
0.40

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৬৪ ঐ ঐ ঐ ঐ jvj wgqv, wcZv - g„Z ew` Avjg 0.20
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৬৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rvjvj Avn¤§`, wcZv -`yi 

Avn¤§`
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ
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খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৬৬ ঐ ঐ ঐ ঐ gywbi Avn¤§`, wcZv - byi Avn¤§` 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৬৭ ঐ ঐ ঐ ঐ kvnv Avjg, wcZv-Avãyj Lv‡jK 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর
প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

১৬৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` Beªvnxg, wcZv -Avãyj 

Lv‡jK
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৬৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Kwnbyi †eMg, wcZv -Aveyj eki 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৭০ ঐ ঐ ঐ ঐ gvnvey` mr, wcZv -kwdK Avn¤§&` 0.15
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৭১ ঐ ঐ ঐ ঐ gynv¤§` fzÆz, wcZv -Aveyj †nv‡mb 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৭২ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` †nv‡mb, wcZv -Aveyj 

†nv‡mb
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡ivwLqv †eMg, wcZv -eRRyj 

Avn¤§&`
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Kwei Avn¤§&`, wcZv - Pv›`y wgqv 0.20 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৫ ঐ ঐ ঐ ঐ mygb wgqv, wcZv -bRiæj Bmjvg 0.20
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avgxiæj Bmjvg, wcZv -bRiæj 

Bmjvg
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvnvg` wcqviæ, wcZv - bRiæj 

Bmjvg
0.30

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৮ ঐ ঐ ঐ ঐ dv‡Zgv †eMg, wcZv- AÁvZ 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
kvgmyj Avjg, wcZv -Avn¤§&` 

†nv‡mb
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৮০ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyi iwk`, wcZv - g„Z BqvKze 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৮১ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyi iwk`, wcZv -‰Qq` 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর
প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

১৮২ ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj †nv‡mb, wcZv - ˆQq` 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৮৩ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Avwgb, wcZv -Avãyi ingvb 0.20
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৮৪ ঐ ঐ ঐ ঐ nvwmbv, ¯̂vgx byiæ¾vgvb 0.15 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৮৫ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Kwei, wcZv -Aveyj †nv‡mb 0.20
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৮৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
gb&Ryij Avjg, wcZv -g„Z Avãyi 

ingvb
0.40

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৮৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Beªvnxg, wcZv - †gvRv‡ni 0.20 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৮৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Beªvnxg, wcZv - g„Z ˆQq` Avn¤§` 0.50
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৮৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
AvRMi Avjx, wcZv -g„Z Lwjjyi 

ingvb
0.40

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৯০ ঐ ঐ ঐ ঐ ggZvR, wcZv - wQÏxK Avn¤§` 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর

১৯১ ঐ ঐ ঐ ঐ

gynv¤§` dwi`, wcZv -Aveyj 

†nv‡m mvs- Dt nvievs, cwðg 

wf‡jRvicvov, PKwiqv, KK&ªevRvi

0.20

ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর
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জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 
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১৯২ ঐ ঐ ঐ ঐ
AveQvi DÏxb, wcZv -g„Z Avt 

Avjx
0.15

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর

প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

১৯৩ ঐ ঐ ঐ ঐ gynv¤§` byiæ, wcZv -Pv` wgqv 0.20 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৯৪ ঐ ঐ ঐ ঐ `y`y wgqv, wcZv- g„Z Pv` wgqv 1.20 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

১৯৫ ঐ ঐ ঐ ঐ  byi wgqv, wcZv -g„Z Avey mvgv 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর
পিওআর নং ১/চুপব অব ২০০৮-

০৯

১৯৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Av‡bvqviv, wcZv -Pv` wgqv 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর

১৯৭ ঐ ঐ ঐ ঐ mv‡jn Avn¤§`, wcZv -Inx` 0.20 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর

১৯৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Av‡bvqviv †eMg, wcZv -kvnv 

Avjg
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর

প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ প্রস্তাব 

জপ্ররণ করা হগয়গে।

১৯৯ ঐ ঐ ঐ ঐ kgmy, wcZv -g„Z Pv` wgqv- 0.20 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২০০ ঐ ঐ ঐ ঐ gb&Ryiv †eMg, wcZv- Avãyjøvn 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২০১ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` kvgmy, wcZv-g„Z Avãyj 

nvwKg
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২০২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rvdi Avn¤§`, wcZv -g„Z Avãyi 

nvwKg
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২০৩ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæ wgqv, wcZv-g„Z Avãyi nvwKg 0.20
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২০৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
AvKei Avn¤§`, wcZv-g„Z ¸iv 

wgqv
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২০৫ ঐ ঐ ঐ ঐ gwn DÏxb, wcZv -Rvgvj Avn¤§` 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২০৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
QwKbv †eMg, wcZv - g„Z myjZvb 

Avn¤§`
0.15

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২০৭ ঐ ঐ ঐ ঐ BQvK, wcZv -dviæK Avn¤§` 0.15 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২০৮ ঐ ঐ ঐ ঐ kvnvRvb, wcZv -wRbœvZ Avjx 0.20 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২০৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Kwei Avn¤§`, wcZv -dRj Kwig 0.20
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২১০ ঐ ঐ ঐ ঐ
dwi`yj Avjg, wcZv -Avãyj 

nvwKg
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২১১ ঐ ঐ ঐ ঐ BDmyd, wcZv -mv‡jn Avn¤§` 0.15 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২১২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rvgvj DÏxb , wcZv - Avãyj 

nvwg`
1.30

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২১৩ ঐ ঐ ঐ ঐ kgmy wgqv, wcZv -Gg`v` wgqv 1.30 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২১৪ ঐ ঐ ঐ ঐ RKwiqv, wcZv - ew`Di ingvb 0.20 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২১৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avn¤§`, wcZv - Kwei gyK‡jmyi 

ingvb
0.40

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২১৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Gg`v`, wcZv -Avgvb Djøvn 0.30 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২১৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyi iwk`, wcZv -myjZvb 

Avn¤§`
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২১৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj Kv‡mg, wcZv -g„Z wQÏxK 

Avn¤§&`
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২১৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avey Zv‡ni, wcZv -g„Z wQÏxK 

Avn¤§`
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২২০ ঐ ঐ ঐ ঐ kv‡Kiv LvZzb, ¯̂vgx - Ave`jøv 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২২১ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡Zvdv‡qj, wcZv - g„Z Avn¤§` 

Kwei
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ
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জবরদখলের 
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সলরজক্ষিন 
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গৃহীত ব্যবস্থা 
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উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২২২ ঐ ঐ ঐ ঐ
 †gvnv¤§` wmivR, wcZv -g„Z 

Bmjvg
0.30

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২২৩ ঐ ঐ ঐ ঐ eki, wcZv-Iev`yj nK 0.40 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
nvwg` †nv‡mb, wcZv -gb&Ryi 

†nv‡mb
0.40

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২২৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avgxi nvgRv, wcZv -dRjyj 

ingvb
0.40

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡`‡jvqi, wcZv - Ave`yj gvbœvb 0.40 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avey Zv‡ni, wcZv -g„Z 

†gv Í̄vwdRyi ingvb
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২২৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj nv‡mg, wcZv -g„Z 

†gv Í̄vwdRyi ingvb
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২২৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gv‡k©i †nv‡mb, wcZv -‡gvKvw`i 

ingvb
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৩০ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` RKwiqv, wcZv -‡gvKvw`i 

ingvb
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৩১ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj byi, wcZv -dRj Kwig 0.20 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৩২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avng` mdv, wcZv -g„Z myjZvb 

Avn¤§`
0.30

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৩৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡Mvjvg †gv Í̄vdv, wcZv -ev`kv 

wgqv
0.40

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৩৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡Mvjvg Kv‡`i, wcZv -ev`kv wgqv 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৩৫ ঐ ঐ ঐ ঐ

Aveyj Kv‡mg, wcZv-GKviZ 

Avjx mvs- AvwRRbMi †ók‡bi 

cwðg cv‡k, PKwiqv, KK&ªevRvi

0.40

ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৩৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Kvjvg, wcZv -GKviZ Avjx 0.40 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৩৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rwmg DÏxb, wcZv -Avãyj 

iv¾vK
0.30

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৩৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
byiæj nK mI`vMi, wcZv -Avjx 

mr`vMi
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৩৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Avey, wcZv-Bmjvg mr`vMi 2.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৪০ ঐ ঐ ঐ ঐ ‰Zqe Avjx, wcZv -g„Z †mv‡jgvb 0.40
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৪১ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj Lv‡jK, wcZv -g„Z ivRv 0.40 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৪২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj Kwig, wcZv -g„Z Avãyj 

nvB
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৪৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
byiæj AveQvi, wcZv -g„Z †e`vi 

wgqv
0.05

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৪৪ ঐ ঐ ঐ ঐ bvwQi DwÏb, wcZv -‡e`vi wgqv 0.05 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৪৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
byiæj Bmjvg, wcZv -g„Z †e`vi 

wgqv
0.05

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৪৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
m‡ivqvi Kvgvj, wcZv -g„Z 

†e`vi wgqv
0.05

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৪৭ ঐ ঐ ঐ ঐ wRqveyj, wcZv -g„Z †e`vi wgqv 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৪৮ ঐ ঐ ঐ ঐ wMqvm DÏxb, wcZv- AÁvZ 0.05 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৪৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
bRiæj Bmjvg, wcZv -g„Z †e`vi 

wgqv
0.05

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৫০ ঐ ঐ ঐ ঐ
bvwRg DwÏb, wcZv-g„Z †e`vi 

wgqv
0.05

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৫১ ঐ ঐ ঐ ঐ Mddvi, wcZv -g„Z nviæb iwk` 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৫২ ঐ ঐ ঐ ঐ mywdqvb, wcZv -g„Z nviæb iwk` 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৫৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rwmg DwÏb, wcZv -g„Z nviæb 

iwk`
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৫৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
bIkvgyb Kwei, wcZv -g„Z nviæb 

iwk`
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৫৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvRvd&di †nv‡mb, wcZv -dRj 

Kwei
0.05

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৫৬ ঐ ঐ ঐ ঐ kvgmyj Avjg, wcZv -dRj Kwei 0.05
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৫৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyi ingvb, wcZv -g„Z Avãyi 

ingvb
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৫৮ ঐ ঐ ঐ ঐ iwk` Avn¤§`, wcZv- dRjy 0.05 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৫৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avn¤§` †nv‡mb †PŠt, wcZv -

GRvnviæj nK †PŠt
0.60

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৬০ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gv Í̄vwdRyi ingvb, wcZv-BDmyd 

Avjx
1.40

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৬১ ঐ ঐ ঐ ঐ
ggZvR DwÏb, wcZv -BDmyd 

Avjx
0.30

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৬২ ঐ ঐ ঐ ঐ
iwdK Avn¤§`, wcZv -g„Z BDmyd 

Avjx
0.40

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৬৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avey Avn¤§`, wcZv -g„Z BDmyd 

Avjx
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৬৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt nviæb, wcZv -g„Z BDmyd 

Avjx
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৬৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
wmivRyj Bmjvg, wcZv -g„Z 

BDmyd Avjx
1.40

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৬৬ ঐ ঐ ঐ ঐ

wgbvj KvwšÍ eo–qv, wcZv -R‡M›`ª 

eo–qv mvs- Dt nvievs. PKwiqv, 

KK&ªevRvi

0.02

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৬৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gv Í̄vK Avng`, wcZv -g„Z ZvRy 

wgqv
1.05

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৬৮ ঐ ঐ ঐ ঐ iwk`v †eMg, ¯̂vgx -Avãyj Lv‡jK 0.02
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৬৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
kgmyj Avjg, wcZv - Lwjjyi 

ingvb
0.02

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৭০ ঐ ঐ ঐ ঐ

Avgxi †nv‡mb, wcZv -g„Z wQÏxK 

Avn¤§` mvs- Dt nvievs , 

MvB‡bKvUv, PKwiqv , 

KK&ªmevRvi|

0.02

ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৭১ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt Av: Avãyj AvwRR, wcZv -

Rwjj eK&ª
0.02

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৭২ ঐ ঐ ঐ ঐ

gynv¤§` nviæb wgKvi, wcZv- 

myjZvb Avn¤§` mvs- Dt nvievs , 

†ivo cvov, PKwiqv, KK&ªevRvi

0.02

ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

২৭৩ ঐ ঐ ঐ ঐ ¸jZvR †eMg, wcZv-Rwjj eK&ª 0.02
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৭৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Bw`ªm eK&ª, wcZv -g„Z BQvK 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৭৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
byi †nv‡mb, wcZv -g„Z wQÏxK 

Avng&`
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৭৬ ঐ ঐ ঐ ঐ gKeyj, wcZv-Avn¤§` Iqv`y` 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৭৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyi ï°i, wcZv -bex †nv‡mb 0.02 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৭৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Avqye, wcZv -g„Z ew`Dj ingvb 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৭৯ ঐ ঐ ঐ ঐ

Aveyj Kv‡mg, wcZv- ¸iv wgqv 

mvvs- Dt nvievs, KjvZjx, 

PKwiqv, KK&ªevRvi

2.90

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৮০ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj †nv‡mb, wcZv - g„Z ¸iv 

wgqv
1.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৮১ ঐ ঐ ঐ ঐ mgmy Avjg, wcZv -g„Z ¸iv wgqv 0.70
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৮২ ঐ ঐ ঐ ঐ bwRi Avng`, wcZv -Myiv wgqv 0.70 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৮৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Avqye Avjx, wcZv -AÁvZ 2.30 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৮৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
nv‡dR Avn¤§`, wcZv- AvjZvd 

wgqv
1.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৮৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj †gvbvd, wcZv - g„Z bwRi 

Avn¤§`
1.60

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৮৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj Kvjvg, wcZv-gwdRyi 

ingvb
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৮৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
wQÏxK Avn¤§`, wcZv -g„Z 

†gvRv‡ni
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৮৮ ঐ ঐ ঐ ঐ ‰Qq` byi, wcZv -g„Z †gvRv‡ni 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৮৯ ঐ ঐ ঐ ঐ bvwQi wgqv, wcZv -g„Z †j`y wgqv 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৯০ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj iwng, wcZv -g„Z †gv Í̄vK 1.70
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৯১ ঐ ঐ ঐ ঐ
kvnv Avjg, wcZv -g„Z Bmjvg 

†g¤^vi
1.65

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৯২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rvdi Avn¤§`, wcZv -g„Z wQÏxK 

Avn¤§`
0.05

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৯৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gv Í̄vK Avn¤§`, wcZv- g„Z 

Avn¤§` byi
0.05

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৯৪ ঐ ঐ ঐ ঐ gynv¤§` bex, wcZv -g„Z Rwjj 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৯৫ ঐ ঐ ঐ ঐ BbyQ wgby, wcZv -g„Z Ajx Avn¤§&` 3.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৯৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt dviæK, wcZv-g„Z kwn` 

Djøvn mvs-  nvievs , KjvZjx
1.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৯৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Kvjy, wcZv - g„Z Avãyj iwk` 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৯৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
wdiæR Avn¤§`, wcZv - 

†gvRvd&di
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

২৯৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj nvwg`, wcZv -gvZzj 

†nv‡mb
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩০০ ঐ ঐ ঐ ঐ Avgvb Djøvn, wcZv - †gvt kwd 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ

ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩০১ ঐ ঐ ঐ ঐ
mwKbv †eMg, wcZv -g„Z Avjx 

AvKei
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩০২ ঐ ঐ ঐ ঐ
BDmyd Avjx, wcZv -g„Z Kwei 

Avn¤§`
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩০৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj Rwjj, wcZv -g„Z Kwei 

Avn¤§&`
0.15

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩০৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avqye Avjx, wcZv -g„Z bwRi 

‡nv‡mb
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩০৫ ঐ ঐ ঐ ঐ nvwg` Djøvn, wcZv -AÁvZ 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩০৬ ঐ ঐ ঐ ঐ kvgmyj Avjg, wcZv -g„Z BwjqvQ 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩০৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Avjx †nv‡mb, wcZv -g„Z kixd 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩০৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj nv‡mg, wcZv -g„Z evPv 

wgqv
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩০৯ ঐ ঐ ঐ ঐ

BmgvCj †nv‡mb, wcZv-MRv 

wgqv mvs-  PzbwZ , †jvnvMvov, 

PÆMÖvg

1.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩১০ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡mv‡jgvb, wcZv -g„Z Awj eK&ª 

mvs-  PzbwZ , †jvnvMvov, PÆMÖvg
0.60

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩১১ ঐ ঐ ঐ ঐ
BwjqvQ wgqv, wcZv - g„Z byiæj 

nK
1.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩১২ ঐ ঐ ঐ ঐ

AvãyiQvjvg, wcZv - g„Z AvKvg 

mvs- DËi nvievs, wf‡j‡Ri 

cvov|

1.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩১৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡Zvdv‡qj Avn¤§`, wcZv -

Avn¤§` Kwei mvs- MvBbvKvUv
0.50

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩১৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Zwniæj Bmjvg, wcZv -ï°z Avjx 0.20
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩১৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Kvgvj †nv‡mb, wcZv -g„Z Avãyj 

ReŸvi
0.15

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩১৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
bvwQi DwÏb, wcZv -g„Z kni 

gyjøyK
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩১৭ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡ivwLqv, wcZv - Avey Zv‡ni 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩১৮ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡bRvg DÏxb, wcZv- Bmjvg 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩১৯ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvnv¤§` nviæb, wcZv- Bmjvg 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩২০ ঐ ঐ ঐ ঐ
Kvjy (e Í̄v Kvjy), wcZv -bwRi 

†nv‡mb
0.22

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩২১ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Bmjvg, wcZv-Avãyi Qg` 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩২২ ঐ ঐ ঐ ঐ mvgmyj Bmjvg, wcZv- BwjqvQ 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩২৩ ঐ ঐ ঐ ঐ dRj Avn¤§`, wcZv -¸iv wgqv 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj Kvjvg, wcZv -Avãyj 

gv‡jK
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩২৫ ঐ ঐ ঐ ঐ myiæR Avjg, wcZv -Avãyj gv‡jK 0.08
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Dmgvb KvDQvi, wcZv-AÁvZ 0.07 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ wc›Uz, wcZv -Avn¤§` 0.08 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩২৮ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Bmjvg, wcZv-AÁvZ 0.06 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 
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অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩২৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Avjx, wcZv -AÁvZ 0.70 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৩০ ঐ ঐ ঐ ঐ
Bgvb †nv‡mb, wcZv - Qwei 

†nv‡mb
0.08

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৩১ ঐ ঐ ঐ ঐ Avwgb, wcZv- AÁvZ 0.09 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৩২ ঐ ঐ ঐ ঐ BbyQ, wcZv-Avjx Avn¤§` 0.06 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৩৩ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡mKv›`vi, wcZv - ‡gvRv‡ni 0.05 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৩৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
RyjwdKvi, wcZv -g„Z Avn¤§` 

Kwei
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৩৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
dviæK Avn¤§`, wcZv -Kwei 

Avn¤§`
0.06

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৩৬ ঐ ঐ ঐ ঐ ‰di‡`Šm, wcZv -BDmyd Avjx 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৩৭ ঐ ঐ ঐ ঐ gvwbK, wcZv -BDmyd Avjx 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৩৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
nvwg` †nv‡mb(‡ivwn½v), wcZv -

AÁvZ
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৩৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
ewki Avn¤§`(‡ivwn½v), wcZv-

AÁvZ
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৪০ ঐ ঐ ঐ ঐ nvweeyi ingvb, wcZv -AÁvZ 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৪১ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` dviæK (‡ivwn½v), wcZv - 

AÁvZ 
0.07

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৪২ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` wd‡ivR(‡ivwn½), wcZv -

AÁvZ
0.08

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৪৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj Rwjj, wcZv -eovqv 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৪৪ ঐ ঐ ঐ ঐ wgby  †ivwn½v), wcZv -AÁvZ 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৪৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Bmjvg, wcZv -ew`Di ingvb 

mvs- KjvZjx
0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৪৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rvdi, wcZv - Avãyj nvwg` mvs- 

KjvZjx
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৪৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
‰Qq` †nv‡mb, wcZv -Kwei 

†nv‡mb
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৪৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Bgvb, wcZv -Kwei †nv‡mb 0.08 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৪৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
BDmyd Avjx, wcZv - †Mvjvg 

†Qvevnvb
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৫০ ঐ ঐ ঐ ঐ Bmjvg, wcZv -AÁvZ 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৫১ ঐ ঐ ঐ ঐ Kvjy, wcZv -AÄvZ 0.08 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৫২ ঐ ঐ ঐ ঐ jvj wgqv, wcZv -AÁvZ 0.20 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৫৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Avqye Avjx, wcZv -bvwQi †nv‡mb 0.20
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৫৪ ঐ ঐ ঐ ঐ BbyQ, wcZv -Ave`yj Rwjj 0.08 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৫৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Rwmg DÏxb, wcZv -Lyjøv wgqv 0.06 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৫৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡mv‡nj, wcZv - wdiæR mvs- 

KjvZjx
0.07

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৫৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
wgRvbyi ingvb, wcZv -wRbœvZ 

Avjx
0.08

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৫৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rvgvj DÏxb (Rqbvj), wcZv -

Avãyj nvwKg mvs-  MvBbvKvUv
0.10

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৫৯ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvRv‡¤§j, wcZv - kwd 0.07 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ
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(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৬০ ঐ ঐ ঐ ঐ
kvnv`vZ †nv‡mb, wcZv - 

†gvRv‡ni
0.06

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৬১ ঐ ঐ ঐ ঐ wRqv DÏxb, wcZv -mvgmyj Avjg 0.05
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৬২ ঐ ঐ ঐ ঐ Avey Avn¤§`, wcZv -BDmyd Avjx 0.04
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৬৩ ঐ ঐ ঐ ঐ nviæb, wcZv -AvKei Avjx 0.05 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৬৪ ঐ ঐ ঐ ঐ kvnv Avjg, wcZv-Avqye Avjx 0.10 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৬৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
gywbi (gybvBqv), wcZv - Avqye 

Avjx
0.04

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৬৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
Av‡bvqvi (¸iv Beªwng), wcZv -

AÁvZ
0.04

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৬৭ ঐ ঐ ঐ ঐ gywbi, wcZv - †gvRvddi Avn¤§` 0.05
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৬৮ ঐ ঐ ঐ ঐ bvwQi Avn¤§`, wcZv -AÁvZ 0.04 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৬৯ ঐ ঐ ঐ ঐ mvBdzj, wcZv - AÁvZ 0.05 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৭০ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡bRvg DÏxb, wcZv -gay gv÷vi 

mvs- PzbwZ ,‡jvnvMvov, PÆMÖvg|
4.55

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৭১ ঐ ঐ ঐ ঐ
 †Zvdv‡qj Avn¤§`, wcZv- g„Z 

Kwei Avn¤§` mvs- MvBbvKvUv
2.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৭২ ঐ ঐ ঐ ঐ
 †Zvdv‡qj Avn¤§`, wcZv- g„Z 

Kwei Avn¤§`
2.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৭৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
 †Zvdv‡qj Avn¤§`, wcZv- g„Z 

Kwei Avn¤§`
1.50

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৭৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
 †Zvdv‡qj Avn¤§`, wcZv- g„Z 

Kwei Avn¤§`
2.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৭৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
dwi`yj Avjg, wcZv -g„Z Avãyj 

nvwg`
2.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৭৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡mKv›`vi, wcZv - †gvRvddi 

Avn¤§`
1.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৭৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
 †Zvdv‡qj Avn¤§`, wcZv- g„Z 

Kwei Avn¤§`
2.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৭৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avqye Avjx, wcZv -bvwQi 

Avn¤§` mvs- MvBbvKvUv
1.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৭৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
KzÏyQ, wcZv -Aveyj Kvjvg mvs 

MvBbvKvUv
0.05

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৮০ ঐ ঐ ঐ ঐ
Bmjvg, wcZv -ew`Di ingvb 

mvs- KjvZjx
1.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৮১ ঐ ঐ ঐ ঐ
BwjqvQ Avjx, wcZv -Avjx 

AvKei
1.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৮২ ঐ ঐ ঐ ঐ
byi Avn¤§` gby, wcZv- g„Z byiæj 

Bmjvg mvs- KjvZjx
2.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৮৩ ঐ ঐ ঐ ঐ

RyjwdKvi, wcZv- g„Z Kwei 

Avn¤§` mvs- KjvZjx, PKwiqv, 

KK&ªevRvi

1.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৮৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvs byi Avjg Kvjy, wcZv- †gvt 

iwdK 

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

0.20
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জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
mvs-KjvZjx,evg©vcvov, 

nvievs,PKwiqv, KK&ªevRvi

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৮৬ ঐ ঐ ঐ ঐ

Aveyj Kv‡mg, wcZv - ¸iv wgqv  

mvs-KjvZjx,nvievs, PKwiqv, 

KK&ªevRvi

1.00

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৮৭ ঐ ঐ ঐ ঐ

m‡g` Avjx, wcZv - g„Z Ry¤§v 

Lvb Dt nvievs, AvwRRbMi, 

PKwiqv, KK&ªevRvi

0.50

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৮৮ ঐ ঐ ঐ ঐ

Aveyj emi, wcZv -IevB`yj 

†nv‡mb Dt nvievs, MvBbvKvUv, 

PKwiqv, KK&ªevRvi

0.20

ঐ
৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৩৮৯ ঐ ঐ ঐ ঐ

‡Zvdv‡qj Avn¤§`, wcZv -

Avn¤§` Kwei Dt nvievs, 

evg©vcvov, PKwiqv, KK&ªevRvi

0.20

ঐ
৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৩৯০ ঐ ঐ ঐ ঐ
 Zvmwjgv Av³vi, ¯̂vgx- Avt 

Kvjvg
0.40

ঐ
৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৩৯১ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Lvqiæj, wcZv- ev‡Qi 0.02 ঐ ৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৩৯২ ঐ ঐ ঐ ঐ  Av‡bvqviv Av³vi, ¯̂vgx- gwRe 0.04 ঐ ৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৩৯৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡mwjg, wcZv- AÁvZ 0.02 ঐ ৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৩৯৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvBdzj, wcZv- AÁvZ 0.04 ঐ ৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৩৯৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Av‡bvqviv, wcZv-Avjx AvKei 0.06 ঐ ৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৩৯৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ev‡mi, wcZv- AÁvZ 0.06 ঐ ৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৩৯৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rbve Avãyi Mdzi, wcZv- Avt 

AvwRR
0.04

ঐ
৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৩৯৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ivwRe, wcZv- Rvgvj 0.04 ঐ ৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৩৯৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rbve BwjqvQ, wcZv- byiæj 

Bmjvg
0.04

ঐ
৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪০০ ঐ ঐ ঐ ঐ
 ‡Q‡bvqviv †eMg, ¯̂vgx- kvgmyj 

†nv‡mb
0.20

ঐ
৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪০১ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey Avn¤§`, wcZv- AÁvZ 0.20
ঐ

৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪০২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rbve gIjvbv kwdDjøvn, wcZv- 

AÁvZ
0.40

ঐ
৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪০৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rbve gwbiæj Bjvg cÖKvk 

gwbR&¨v, wcZv- AÁvZ
0.20

ঐ
৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪০৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve w``vi, wcZv- AÁvZ 0.08 ঐ ৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪০৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gbRyi, wcZv- Avgvb Djøvn 0.08
ঐ

৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪০৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwd, wcZv- nvwg`yi ingvb 0.20
ঐ

৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪০৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve `y`y wgqv, wcZv-AÁvZ 0.40 ঐ ৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪০৮ ঐ ঐ ঐ ঐ

‡gvt Kv‡`i, wcZv -¸iv wgqv Dt 

nvievs, evg©vcvov, PKwiqv, 

KK&ªevRvi

0.20

ঐ
৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪০৯ ঐ ঐ ঐ ঐ

Avãyj gv‡jK Be‡b w``vi, wcZv 

-Kvgvj †nv‡mb mvs- Dt nvievs, 

c~e© wf‡jRvi cvov

7.20

ঐ
৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

0.20
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪১০ ঐ ঐ ঐ ঐ
byiæj Avjg, wcZv -g„Z byi 

†nv‡mb
1.00

ঐ
৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪১১ ঐ ঐ ঐ ঐ
gb&Ryi Avjg, wcZv - g„Z byi 

†nv‡mb
2.00

ঐ
৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪১২ ঐ ঐ ঐ ঐ
kwd Avjg, wcZv - g„Z byi 

†nv‡mb
2.00

ঐ
৭০৫২ ২ ১৬০৪০ ২ ঘর ঐ

৪১৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
wgbnvRyj Av‡e`xb, wcZv- g„Z 

byiæj AveQvi
15.00

ঐ
৭০৭৬ ২ ১৬০৩০ ২ ঘর ঐ

৪১৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
gynv¤§` gwnDÏb, wcZv- g„Z 

byiæj AveQvi
5.82

ঐ
৭০৭৬ ২ ১৬০৩০ ২ ঘর ঐ

৪১৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡nv‡mb Avn¤§`, wcZv-g„Z 

Kv‡`i gv÷vi
3.72

ঐ
৭০৭৬ ২ ১৬০৩০ ২ ঘর ঐ

৪১৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
bvRgyj Bmjvg, wcZv- gywdRyi 

ingvb
2.40

ঐ
৭০৭৬ ২ ১৬০৩০ ২ ঘর ঐ

৪১৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
&Imgvb MwY, wcZv -g„Z gneŸZ 

Avjx
4.40

ঐ
৭০৭৬ ২ ১৬০৩০ ২ ঘর ঐ

৪১৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avn¤§` †nv‡mb Av‡`j, wcZv -

g„Z gneŸZ Avjx
2.80

ঐ
৭০৭৬ ২ ১৬০৩০ ২ ঘর ঐ

৪১৯ ঐ ঐ ঐ ঐ

ivq †gvnb efzqv, wcZv -my`Ë 

eWzqv mvs- AvaybMi, †jvnvMvov , 

PÆMÖvg

3.00

ঐ
৭০৪০ ২ ১৬০৩৬ ২ ঘর ঐ

৪২০ ঐ ঐ ঐ ঐ w`by wgqv, wcZv- AvÁvZ 1.00 ঐ ৭০৪০ ২ ১৬০৩৬ ২ ঘর ঐ

৪২১ ঐ ঐ ঐ ঐ Kvjy, wcZv - dviæK †nv‡mb 0.10 ঐ ৭০৭৬ ২ ১৬০৩০ ২ ঘর ঐ

৪২২ ঐ ঐ ঐ ঐ ïK&Kzi, wcZv- AÁvZ 0.08 ঐ ৭০৭৬ ২ ১৬০৩০ ২ ঘর ঐ

৪২৩ ঐ ঐ ঐ ঐ mvgmy, wcZv- AÁvZ 0.07 ঐ ৭০৭৬ ২ ১৬০৩০ ২ ঘর ঐ

৪২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
BbyQ Gi †evb, wcZv -Awj 

Avn¤§`
0.06

ঐ
৭০৭৬ ২ ১৬০৩০ ২ ঘর ঐ

৪২৫ ঐ ঐ ঐ ঐ evby, wcZv - Avqye Avjx 0.05 ঐ ৭০৭৬ ২ ১৬০৩০ ২ ঘর ঐ

৪২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Kvjy, wcZv -AÁvZ- 0.08 ঐ ৭০৭৬ ২ ১৬০৩০ ২ ঘর ঐ

৪২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ nvwmbv †eMg, wcZv -Beªvnxg 0.07 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৪২৮ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Bmjvg, wcZv -Avãyi Qg` 0.09
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৪২৯ ঐ ঐ ঐ ঐ jvj wgqv, wcZv -byiæj Bmjvg 0.20 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৪৩০ ঐ ঐ ঐ ঐ ‰Qq`, wcZv- AÁvZ 0.08 ঐ ৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৪৩১ ঐ ঐ ঐ ঐ nvwg`  (‡ivwn½v), wcZv - AÁvZ- 0.10
ঐ

৭০৭৩ ২ ১৬০৪২ ২ ঘর ঐ

৪৩২ ঐ ঐ ঐ ঐ gybQzi, wcZv -g„Z byi †nv‡mb 3.00 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৩৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj Kvjvg, wcZv - †n`v‡q` 

Avjx
3.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৩৪ ঐ ঐ ঐ ঐ kwd, wcZv -AveQvi DÏxb 5.00 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৩৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyi iwk`, wcZv-Avn¤§` 4.20 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৩৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
kwdi †ev‡bi RvgvB, wcZv -

AÁvZ
2.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৩৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avey Zv‡ni, wcZv - ˆQ‡q` 

Avn¤§`
2.00

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৪৩৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Aveyj Kv‡mg, wcZv - †n`v‡q` 

Avjx
3.10

ঐ
৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৪৩৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
gwdRyi ingvb, wcZv -g„Z 

Avgvb Djøvn
2.30

ঐ

৭
০
৪
৩

২ ১৬০৬২ ২ ঘর ঐ

৪৪০ ঐ ঐ ঐ ঐ
e`‡iv¾v, wcZv -‡gŠjfx Avãyi 

iwng
0.40

ঐ

৭
০
৪
৩

২ ১৬০৬২ ২ ঘর ঐ

329.15

১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া চুনক্ষত বন্যপ্রাণী  

অভয়ারণ্য জরঞ্জ

হারবাং 

বন্যপ্রাণী 

অভয়ারণ্য ক্ষবট

‡gv: Avjx Avng`, wcZv: 

†gv: nvwg` Avjx 

D:nvievs,PKwiqv bvwc‡Zi 

wPZv|

0.80 হারবাং ি৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর প্রিাসগনর ক্ষনকট উগেদ 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে।

২ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Ave`iy ingvb, wcZv: 

†gv: Av. nvwKg

0.40 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

৩ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: DPgvb, wcZv †gv: 

BmgvBj

0.40 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

৪ ঐ ঐ ঐ ঐ gwReyi ingvb, wcZv:byi 

Avn¤§`

0.40 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

৫ ঐ ঐ ঐ ঐ mvnve DwÏb, wcZv:Avwgi 

nvgRv

0.30 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

৬ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Av‡bvqvi, wcZv: g„Z. 

Av. gwR`

0.80 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

৭ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡ejvj Avn¤§`, 

wcZv:Rvjvj Avng`

0.80 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

৮ ঐ ঐ ঐ ঐ ‰mq` Avn¤§`, wcZv: ew` 

Avjg

0.20 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

৯ ঐ ঐ ঐ ঐ nvweeyi ingvb, 

wcZv:myjZvb Avn¤§`

0.20 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

১০ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: kvnvRvb, wcZv: byi 

Avjg

0.20 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

১১ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Lwjj~i ingvb, wcZv 

†gv: AvwRRyi in.

0.40 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

১২ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: †ejvj Avng`, wcZv: 

†gv: kwd

0.20 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

১৩ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvn‡Qbv †eMg, ¯^vgx: Av. 

iv¾vK

0.40 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

১৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Avwgb, wcZv: g„Z. 

Avjx †nv‡m, nvievs 

gmwR‡`i gyov

0.80 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

১৫ ঐ ঐ ঐ ঐ kwd Avjg, wcZv:g„Z. 

†nv‡mb wgqv

0.80 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

১৬ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv³vi Avng`, wc. g„Z 

AveŸvm DwÏb

1.20 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

আক্ষজজনের ক্ষবট জমাটঃ
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আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭ ঐ ঐ ঐ ঐ kvn Avjg, wcZv:g‡bvqvi 

†nv‡mb

0.80 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

১৮ ঐ ঐ ঐ ঐ AvRMi Avng`, wcZv: 

kwn` Avjg

0.10 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

১৯ ঐ ঐ ঐ ঐ gwRi Avng`, wcZv: mwn` 

†nv‡mb

0.80 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

২০ ঐ ঐ ঐ ঐ Lv‡jK †nv‡mb, wcZv: Av. 

gwR`

0.80 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

২১ ঐ ঐ ঐ ঐ wcZv: byiæj Kwei 0.20 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

২২ ঐ ঐ ঐ ঐ mv‡Kiv †eMg , wcZv †gv: 

Avq~e

0.20 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

২৩ ঐ ঐ ঐ ঐ মিাোঃ নাক্ষছর উক্ষিন ক্ষ তা ুোঃ 

কাো ক্ষিয়া

0.10 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ আোঃ ছাত্তার, ক্ষ তা ুোঃ আোঃ 

িালেক

0.10 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

২৫ ঐ ঐ ঐ ঐ বক্ষদ আেি, ক্ষ তা ুোঃ িদন 

আেী

0.10 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ byi Avjg, wcZv:Avãyj 

gv‡jK

0.20 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ ZvR DwÏb, wcZv: byi 

Avjg Kwei

0.20 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

২৮ ঐ ঐ ঐ ঐ wRqvDj, wcZv: g„Z †nv‡mb 0.80 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

২৯ ঐ ঐ ঐ ঐ AvgRvZ DwÏb , wcZv: 

†Mvjvg Kwei

0.20 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

৩০ ঐ ঐ ঐ ঐ BDbym, wcZv:g„Z. BDQzd 

Avn.

0.40 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

৩১ ঐ ঐ ঐ ঐ eRj Avng`, wcZv 

†Mvjvg Kwei

0.80 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

৩২ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: gvwR`, wcZv:AvwRRyi 

ingvb

0.20 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

৩৩ ঐ ঐ ঐ ঐ mvnve DwÏb, wcZv: 

AvwRRyi ingvb

0.30 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

৩৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡mwjbv LvZzb, wcZv: Rwni 

DwÏb

0.30 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

৩৫ ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুে আবছার, ক্ষ তা ুোঃ 

মৃত িকবুে মহালসন

0.10 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

৩৬ ঐ ঐ ঐ ঐ মিাোঃ বক্ষদউে আেি, ক্ষ তা 

ুোঃ মৃ. আোঃ কালদর

0.10 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ

৩৭ ঐ ঐ ঐ ঐ জুলবদা খাতুন, স্বািী ুোঃ নুর 

আেি

0.10 ঐ থ৬১৫ ২ ২৪৩৫ ২ ঘর ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৩৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj †nv‡mb, wcZv: 

Ave`y Rwjj

0.25 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৩৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj †gvbvd, 

wcZv:Aveyj †nv‡mb

0.25 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৪০ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj nvwKg, wcZv: Aveyi 

†nv‡mb

0.20 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৪১ ঐ ঐ ঐ ঐ Avng` †nv‡mb, wcZv: 

dwKi Avng`

0.20 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৪২ ঐ ঐ ঐ ঐ iv‡k`, wcZv: ev`kv 0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৪৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Avjx Avng`, wcZv: 

gwbiæ¾vgvb

0.20 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৪৪ ঐ ঐ ঐ ঐ AveŸvm Avng`, wcZv: 

Avãyj iwm`

0.25 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৪৫ ঐ ঐ ঐ ঐ নক্ষজর আহিদ, ক্ষ তা ুোঃ 

মৃত আবদু িক্ষজদ

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৪৬ ঐ ঐ ঐ র্ সফুরা মবগি, স্বািী মৃত 

আিীর মহালসন

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৪৭ ঐ ঐ ঐ র্ ওো ক্ষিয়া, ক্ষ তা ুোঃ মৃত 

আেী আহিদ

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৪৮ ঐ ঐ ঐ র্ নুর আেি, ক্ষ তা ুোঃ আোঃ 

হাক্ষকি

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৪৯ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Kwei, wcZv: AvwRRyi 

ingvb

0.22 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৫০ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj †gvbvd, wcZv: 

AvwRRyi ingvb

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৫১ ঐ ঐ ঐ ঐ gvngy`v LvZzb, wcZv: g„Z. 

Avãy ï°zi

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৫২ ঐ ঐ ঐ ঐ Avwgi †nv‡mb, wcZv: 

gwbiæ¾vgvb

0.20 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৫৩ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡bRvg, wcZv: g„Z. 

†mvqvRvb

0.20 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৫৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡j`y, wcZv: †mvjZvb 0.20 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৫৫ ঐ ঐ ঐ ঐ iwngv LvZzb ,  g„Z. 

gwbiæ¾vgvb

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৫৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Avqkv †eMg, ¯^vgx: 

Kvgvj †nv‡mb

0.20 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৫৭ ঐ ঐ ঐ ঐ dv‡Zgv LvZzb, ¯^vgx: Av. 

gv‡jK

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৫৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Qv‡jn Avng`, wcZv: 

gwbiæ¾vgvb

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৫৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Kvgvj †nv‡mb, wcZv: Av. 

gv‡jK

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৬০ ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj eki, wcZv: g„Z. 

byi Avng`

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৬১ ঐ ঐ ঐ ঐ আবদুস সাোি, ক্ষ তা ুোঃ 

আবদুে গক্ষণ

0.10 হারবাং থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৬২ ঐ ঐ ঐ ঐ িিতাজ মবগি  াক্ষখ, স্বািী 

ুোঃ মিাোঃ শক্ষি আেি

0.10 হারবাং থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৬৩ ঐ ঐ ঐ ঐ িিতাজ 0.10 হারবাং থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৬৪ ঐ ঐ ঐ ঐ আবদুস গক্ষণ 0.10 হারবাং থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৬৫ ঐ ঐ ঐ ঐ jvj wgqv, wcZv †gv: Avjx 0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৬৬ ঐ ঐ ঐ ঐ BmgvBj, wcZv: GRvnvi 

Avng`

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৬৭ ঐ ঐ ঐ ঐ wQwÏK, wcZv:Av. Kwig 0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৬৮ ঐ ঐ ঐ ঐ iwng, wcZv: ZRy wgqv 0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৬৯ ঐ ঐ ঐ ঐ AvwRRyi ingvb, wcZv: 

ZRy wgqv

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৭০ ঐ ঐ ঐ ঐ bvwR`, wcZv: ZRy wgqv 0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৭১ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãy ingvb, wcZv:ZRy 

wgqv

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৭২ ঐ ঐ ঐ ঐ Rwmg DwÏb, wcZv:ZRy 

wgqv

0.01 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৭৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Av‡bvqvi †eMg, ¯^vgx: 

†gv: †nv‡Pb

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৭৪ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Kwei, wcZv: 

AvjZvd †nv‡mb

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৭৫ ঐ ঐ ঐ ঐ mwjg Djøvn, wc.g„Z ˆmq` 

byi Kwei

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৭৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Avgvb Djøvn, wc.g„Z ˆmq` 

byi Kwei

0.05 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৭৭ ঐ ঐ ঐ ঐ gÄyi Avjg, wcZv: 

†gvRvnvi Avng`

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৭৮ ঐ ঐ ঐ ঐ জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা ুোঃ 

আকবর আহিদ

0.10 হারবাং থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৭৯ ঐ ঐ ঐ ঐ মেদু ক্ষিয়া, ক্ষ তা ুোঃ মৃত 

আেী আহিদ

0.10 হারবাং থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৮০ ঐ ঐ ঐ ঐ আলনায়ার মহালসন, ক্ষ তা ুোঃ 

আছু ক্ষিয়া

0.10 হারবাং থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

৮১ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãy mËvi, wcZv: Avng` 

†nv‡mb

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৮২ ঐ ঐ ঐ ঐ নুর আেি, ক্ষ তা মৃত তজু 

ক্ষিয়া

0.10 হারবাং থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৮৩ ঐ ঐ ঐ ঐ ‰mq` Avng`, wcZv: 

†mvjZvb Avng`

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৮৪ ঐ ঐ ঐ ঐ gKmy` Avjg, wcZv: 0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৮৫ ঐ ঐ ঐ ঐ mvnve DwÏb, wcZv:Avãyi 

ingvb

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ২৪৩৩ ২ ঘর ঐ

৮৬ ঐ ঐ ঐ ঐ kwd Avjg, wcZv: Av. 

ingvb

0.10 ঐ থ৬১৩ ২ ৩২৩০ ২ ঘর ঐ

৮৭ ঐ ঐ ঐ ঐ AÁvZ,  DËi nvievs 

wf‡jRvi cvov|

0.10 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৮৮ ঐ ঐ ঐ ঐ nvweeyi ingvb, wcZv: `vby 

wgqv

0.42 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৮৯ ঐ ঐ ঐ ঐ জয়নাে আলবদীন, ক্ষ তা ুোঃ 

আবদুে কালদর

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯০ ঐ ঐ ঐ ঐ আবুে কালশি, ক্ষ তা ুোঃ 

আেী আহােদ

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯১ ঐ ঐ ঐ ঐ nvwKg Avjx, wcZv: †gv: 

†nv‡mb

0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯২ ঐ ঐ ঐ ঐ Lwjjyi ingvb, wcZv: g„Z 

bRy wgqv

0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৩ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Avjx, wcZv: bRy wgqv 0.80 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৪ ঐ ঐ ঐ ঐ bvwQi DwÏb, wcZv: †gv: 

†nv‡mb

0.20 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৫ ঐ ঐ ঐ ঐ ‰mq` Avng`, wcZv: wgi 

Avng`

0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৬ ঐ ঐ ঐ ঐ AvKei Avjx, wcZv: 

Aveyjøvn

0.20 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৭ ঐ ঐ ঐ ঐ শাহীন উল্লাহ, ক্ষ তা ুোঃ 

আবুে কালশি

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৮ ঐ ঐ ঐ ঐ জাকাক্ষরয়া, ক্ষ তা ুোঃ মৃত 

শক্ষরয়ত উল্লাহ

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

৯৯ ঐ ঐ ঐ ঐ রক্ষিক আহিদ, ক্ষ তা ুোঃ 

আেতাি মহালসন

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০০ ঐ ঐ ঐ ঐ কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা সুুোঃ 

সসয়দ আহিদ

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০১ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Beªvwng, wcZv: Rv‡Mi 

†nv‡mb

0.60 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১০২ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Aveyj nv‡mg, wcZv: 

†n`vqZ Avjx

10.00 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৩ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: kwd, wc.†gv: wmivRyj 

Bmjvg

0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৪ ঐ ঐ ঐ ঐ iwk` Avng`, wcZv: Kvjv 

wgqv

0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৫ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: nv‡dR, wcZv: Kvjv 

wgqv

0.80 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৬ ঐ ঐ ঐ ঐ বজে কক্ষবর বাবুে, ক্ষ তা 

ুোঃ আোঃ িক্ষজদ

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৭ ঐ ঐ ঐ ঐ রায় মিাহন বড়ুয়া, ক্ষ তা ুোঃ 

ষক্ষতন্দ্র মিাহন বড়ুয়া

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৮ ঐ ঐ ঐ ঐ উেলি ক্ষসক্ষনয়া 0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১০৯ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: nviybyi iwk`, wcZv: 

g„Z byi Avng` 

0.30 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১০ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: †mvjZvb Avng`, 

wcZv: gwZDi ingvb

0.30 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১১ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj nK, wcZv: bvwQi 

DwÏb

0.50 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১২ ঐ ঐ ঐ ঐ byi Rvnvb, wcZv: g„Z 

Rvci Avjg

0.20 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৩ ঐ ঐ ঐ ঐ আব্দুে িালেক, ক্ষ তা ুোঃ 

মৃত িক্ষতউর রহিান

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৪ ঐ ঐ ঐ ঐ জক্ষহর আহিদ িক্ষল্লক, ক্ষ তা 

ুোঃ রক্ষিক আহেদ

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৫ ঐ ঐ ঐ ঐ দয়াে হক্ষরনাথ, ক্ষ তা ুোঃ 

নক্ষেনী কুিার নাথ

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৬ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Rqbvj, wcZv:bvwQi 

DwÏb

0.20 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৭ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Kwei, wcZv:wQwÏK 

Avng`

0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৮ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: BmgvBj, wcZv: 

emiZ Avjx

0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১১৯ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: emiZ Avjx, wcZv: 

Avjx wgqv

0.80 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২০ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Beªvwng, wcZv:emiZ 

Avjx

0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২১ ঐ ঐ ঐ ঐ wmivRyj Bmjvg, wcZv: 

Av: AvwRR

0.80 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১২২ ঐ ঐ ঐ ঐ eveyj †nv‡mb, wcZv: Kwig 

`v`

0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৩ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: †nv‡mb, wcZv: dRj 

Kwig

0.80 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: bvwQi, wcZv: Avey wgqv 0.60 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Avey nvwg`, wcZv: byi 

Avng`

0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: nv‡mg, wcZv: Ave`yj 

Rwjj

0.50 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: BwjqvQ, wcZv: 

myjZvb Avng`

0.50 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Rwni Avng`, wcZv: 

AvwRR Djøvn

0.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১২৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Rwmg DwÏb, wcZv:Avng` 

Kwei

1.30 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩০ ঐ ঐ ঐ ঐ Rwmg, DwÏb ( wgqv), 

wcZv †mvjZvb Avng`

10.00 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩১ ঐ ঐ ঐ ঐ বজে কক্ষবর বাবুে, ক্ষ তা 

ুোঃ আোঃ িক্ষজদ

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩২ ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুে হক, ক্ষ তা ুোঃ মৃত 

সছয়দ আহিদ

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩৩ ঐ ঐ ঐ ঐ মিাোঃ সািশুে আেি, ক্ষ তা 

ুোঃ আবদুে কালদর

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩৪ ঐ ঐ ঐ ঐ মগাোি কালদর, ক্ষ তা ুোঃ 

মৃত নক্ষজর শাহ

0.10 হারবাং ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj Kvjvg, wc. g„Z. 

Avãyj gv‡jK

0.20 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj gv‡jK, wcZv: g„Z. 

Aveyj kwid

0.20 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩৭ ঐ ঐ ঐ ঐ gwn DwÏb, wcZv: Rwmg 

wgqv

0.10 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩৮ ঐ ঐ ঐ ঐ byi Rvnvb †eMg, ¯^vgx: 

†gv: byiy¾vgvb DËi 

nvievs Mqvj gviv|

0.20 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৩৯ ঐ ঐ ঐ ঐ w`‡jvqviv †eMg, ¯^vgx: 

†gv: mgï

0.20 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৪০ ঐ ঐ ঐ ঐ Rwmg wgqv, wcZv: 

†mvjZvb Avng`

10.00 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৪১ ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj Kv‡kg, wcZv 

†n`vqZ Avjx

5.00 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৪২ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Avjg Ms, byi 

†nv‡mb  †nWg¨vb AvaybMi 

†jvnvMvov

3.00 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৪৩ ঐ ঐ ঐ ঐ iwng mI`vMi, wc g„Z 

AvwRRyi ingvb

2.40 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৪৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: †gvQv  Ms, AvKei 

Avng` wf‡j, DËi nvievs 

Mqvj gviv|

2.00 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০১ ২ ঘর ঐ

১৪৫ ঐ ঐ ঐ ঐ LyBjøv wgqv, wcZv: g„Z Av. 

ingvb, DËi nvievs 

BQvQwo

1.00 ঐ ৭০৭১ ২ ১৭০০৪ ২ ঘর ঐ

১৪৬ ঐ ঐ ঐ ঐ nv‡dR kwn`yjøvn, wc.g„. 

Avjx Av. wbqvRx

1.00 ঐ ক২০ ২ ১৫৬১২ ২ ঘর ঐ

১৪৭ ঐ ঐ ঐ ঐ আব্দুে হাক্ষিদ, ক্ষ তা ুোঃ মৃত 

ওবাইদুে হাক্ষকি

0.10 হারবাং ক২০ ২ ১৫৬১২ ২ ঘর ঐ

১৪৮ ঐ ঐ ঐ ঐ গুড়া ক্ষিয়া, ক্ষ তা ুোঃ মৃত 

আক্ষজজুর রহিান

0.10 হারবাং ক২০ ২ ১৫৬১২ ২ ঘর ঐ

১৪৯ ঐ ঐ ঐ ঐ শািসুে আেি, ক্ষ তা ুোঃ 

মৃত ম োন আেী

0.10 হারবাং ক২০ ২ ১৫৬১২ ২ ঘর ঐ

১৫০ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Ryev‡qi, wcZv: mvnve 

DwÏb DËi nvievs Mqvj 

gviv|

1.00 ঐ ক২০ ২ ১৫৬১২ ২ ঘর ঐ

১৫১ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: gyQv Ms, g„. Avey e°i 

Av.wf‡j.

3.00 ঐ ক২০ ২ ১৫৬১২ ২ ঘর ঐ

১৫২ ঐ ঐ ঐ ঐ Avngw`qv Ge‡Z`vqx 

gv`ªvmv

0.80 ঐ ক২০ ২ ১৫৬১২ ২ ঘর ঐ

১৫৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Avmnve DwÏb, g„. 

W.wmivR DwÏb, 

Avwgivev`, †jvnvMvov 

3.00 ঐ ক২০ ২ ১৫৬১২ ২ ঘর ঐ

১৫৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Í̄vwdRyi ingvb,  wc, 

g„Z. Aveyj nvwg`, DËi 

nvievs Mqvj gviv|

3.00 ঐ ক২০ ২ ১৫৬১২ ২ ঘর ঐ

১৫৫ ঐ ঐ ঐ ঐ gvngy`yj nK Ms, wcZv: 

g„Z. byi Avng`

5.00 পরজার্ভ  হারবাং ১৫ ২ ৩৩ ২ ঘর ঐ

১৫৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Avmnve DwÏb, W. wmivR 

DwÏb kvnv

0.40 ঐ ৭ ২ ৩৪ ২ ঘর ঐ

১৫৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Avmnve DwÏb, W. wmivR 

DwÏb kvnv

0.48 ঐ ৭ ২ ৩৫ ২ ঘর ঐ

১৫৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Avmnve DwÏb, W. wmivR 

DwÏb kvnv

0.80 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৫৯ ঐ ঐ ঐ ঐ বক্ষদক্ষুউে আেি গং, ক্ষ তা 

ুোঃ মৃত আবদুস সাোি

0.10 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৬০ ঐ ঐ ঐ ঐ বজে আহােদ, ক্ষ তা ুোঃ 

মৃত ক্ষসরাজুে ইসোি

0.10 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৬১ ঐ ঐ ঐ ঐ মিাোঃ আক্ষির মহালসন, ক্ষ তা 

ুোঃ আবুে ওয়াদুদ

0.10 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৬২ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj gv‡jK Ms, wcZv: 

†gv: BmnvK

2.00 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৬৩ ঐ ঐ ঐ ঐ kwd mI`vMi, g„Z †gv: 

VvÛv wgqv

10.00 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৬৪ ঐ ঐ ঐ ঐ kwdKzj Av.(WzevB iwdK), 

wcZv: g„Z. †gv: Avjx 

Avng`

10.00 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৬৫ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Avjg, wcZv: Av. 

Kwig

15.00 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৬৬ ঐ ঐ ঐ ঐ `y`y wgqv, g„Z. AvwRRyi 

ingvb

2.00 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৬৭ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Imgvb, wcZv: 

AvjZvd †nv‡mb

0.60 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৬৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Rv‡ei Avng`, wcZv: 

nvweeyi ingvb

0.60 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৬৯ ঐ ঐ ঐ ঐ মিাজাফ্ির আহেদ, ক্ষ তা 

ুোঃ মসাোইিান

0.10 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৭০ ঐ ঐ ঐ ঐ িাহমুদুে হক, ক্ষ তা ুোঃ মৃত 

নুর আহেদ

0.10 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৭১ ঐ ঐ ঐ ঐ আব্দুে সবুর, ক্ষ তা ুোঃ সৃত 

ক্ষসক্ষিক আোঃ

0.10 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৭২ ঐ ঐ ঐ ঐ আহিদ মহাসাইন, ক্ষ তা ুোঃ 

মৃত িক্ষতউর রহিান

0.10 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৩ ঐ ঐ ঐ ঐ AvwRRyi ingvb, wcZv:g„Z 

Pvbu wgqv

0.60 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৪ ঐ ঐ ঐ ঐ kvn Avjg, wcZv:g„Z g`b 

Avjx

0.40 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Rwgi DwÏb, wcZv: Avãy 

mvjvg

0.60 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৬ ঐ ঐ ঐ ঐ ivwRe wgqv, wcZv:jvZz wgqv 2.00 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৭ ঐ ঐ ঐ ঐ wd‡ivR Av.cï wPwKৎ. 2.40 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ



মিৌজা
ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৭৮ ঐ ঐ ঐ ঐ dwi` Avng` mI`vMi, 

wcZv:

4.80 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৭৯ ঐ ঐ ঐ ঐ gÄyi Avjg, wcZv: 1.20 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৮০ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡`‡jvqvi †nv‡mb Ms, 

wcZv: Avwgb Djøvn, DËi 

nvievs fvÛvwii †Wfv

1.00 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৮১ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv: Ryev‡qi, wcZv:g„Z. 

kvnve DwÏb

1.00 ঐ ৭ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৮২ ঐ ঐ ঐ ঐ mgïj Avjg, wcZv:gKeyi 

Avng`, DËi nvievs 

Mqvj gviv|

2.00 ঐ থ৬২২ ২ ৪২ ২ ঘর ঐ

১৮৩ ঐ ঐ ঐ ঐ mv‡n` †nv‡mb †PŠ. g„. 

mv¾v` †nv‡mb †PŠ. nvievs 

Rwg`vi cvov

1.20 হারবাং থ৬১৯ ২ ২৪৭৬ ২ ঘর ঐ

১৮৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ক্ষদে মহালসন, ক্ষ তা ুোঃ 

িক্ষনরুজ্জািান

0.10 হারবাং থ৬১৯ ২ ২৪৭৬ ২ ঘর ঐ

১৮৫ ঐ ঐ ঐ ঐ আব্দুে িালেক, ক্ষ তা ুোঃ 

আহিদ মহালসন

0.10 হারবাং থ৬১৯ ২ ২৪৭৬ ২ ঘর ঐ

১৮৬ ঐ ঐ ঐ ঐ আেী মহালসন, ক্ষ তা ুোঃ মৃত 

িক্ষনরুজ্জািান

0.10 হারবাং থ৬১৯ ২ ২৪৭৬ ২ ঘর ঐ

১৮৭ ঐ ঐ ঐ ঐ কক্ষবর আহেদ, ক্ষ তা ুোঃ 

িক্ষনরুজ্জািান

0.10 হারবাং থ৬১৯ ২ ২৪৭৬ ২ ঘর ঐ

১৮৮ ঐ ঐ ঐ ঐ wd‡ivR Avng` eyjeyj, 

wcZv:mv‡ei Avng` 

‡ivwn½v cvov

1.40 ঐ থ৬১৯ ২ ২৪৭৬ ২ ঘর ঐ

১৮৯ ঐ ঐ ঐ ঐ ev`kv wgqv, wcZv: wmivR 

wgqv nvievs Rwg`vi cvov

1.20 ঐ থ৬১৯ ২ ২৪৭৬ ২ ঘর ঐ

১৯০ ঐ ঐ ঐ ঐ  †gv: †bRvg Avng`, 

wcZv: Kwei Avng`

2.00 পরজার্ভ  হারবাং ৭ ২ ২০ ২ ঘর ঐ

১৯১ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv³vi Avng`, wcZv: 

Avng` †nv‡mb, bvwc‡Zi 

wPZv

1.50 হারবাং থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

১৯২ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gveviK Avjx, wcZv: 

†Mvjvg Kwei

0.95 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

১৯৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Avwgi †nv‡mb, wcZv: 

Kwei Avng`

0.30 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ



মিৌজা
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আর.এস 
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খক্ষতয়ান
ক্ষব.এস দাগ
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খক্ষতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৯৪ ঐ ঐ ঐ ঐ AvjgMxi, wcZv: ew`Dj 

Avjg

0.35 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

১৯৫ ঐ ঐ ঐ ঐ gyiv` DwÏb, wcZv: 

AvdRvjyi ingv.

0.40 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

১৯৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Rwmg DwÏb, wcZv: 

Av‡bvqvi †nv‡mb

0.50 ঐ থ৬২০ ২ ২৪৭১ ২ ঘর ঐ

167.33

মিৌজা ক্ষস.এস  

দাগ

ক্ষস.এস 

খক্ষতয়ান

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

খক্ষতয়ান

ক্ষব.এস দাগ ক্ষব.এস 

খক্ষতয়ান

১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আেী আকবর, নন্দীরক্ষবে ০.৫ বমু - ৪৫৪ - ৩ - - বসত বাক্ষি জজলা প্রিাসক, 

কক্সবাজাগরর ক্ষনকট উগেদ 

প্রস্তাব জপ্ররণ করা হগয়গে।
-

২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে হাক্ষিদ ,ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নাক্ষসিা আক্তার, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুর আলয়শা, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু িক্ষরদ আেি, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ ছক্ষেি উল্লাহ, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আেী আহিদ, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আেী আহিদ-1, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুরুে আবছার. ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

১০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মদলোয়ার মহালসন, ঐ ০.৪ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

১১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু োে ক্ষিয়া োলু ০.৪ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

১২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ মহালসন ০.২ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

১৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ আক্ষির মহালসন, ঐ ০.৮ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”
 ” -

১৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ িাহাদুে, ঐ ০.৮ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

১৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ সাোি, ঐ ০.৭ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

১৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ িক্ষহউক্ষিন, ঐ ০.১ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

১৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে মহালসন, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

হারবাং ক্ষবগটর জমাট ঃঃ

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

লামা বন ক্ষবভাগের কক্সবাজার জজলা

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

ে) ব্যক্ষি মাক্ষলকানাধীন ঘর-বাক্ষি, বসতক্ষভটা

ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা



মিৌজা
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

১৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ ইক্ষিস আহািদ, ঐ ০.১ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”
 ” -

১৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে কালশি, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

২০ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শাহ আেি ক্ষিয়া, ঐ ০.৪ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

২১ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুর মিাহােদ, চড়ইক্ষবে ০.১ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”
 ” -

২২ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

২৩ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ ক্ষিন্টু, ঐ ০.১ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

২৪ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ রক্ষিক, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

২৫ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে মহালসন, ঐ ০.৩ বমু ৪৫৪ ৩ ” ” ”  ” -

২৬ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃবাবুে, চড়ইবক্ষে ০.৫ বমু ৪৫৪ - ” ” ”  ” -

২৭ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ আব্দুর ছবুর 

(বক্ষেছবুর), ঐ

০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”
 ” -

২৮ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ মিান্নাি ক্ষিয়া, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

২৯ কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ ইব্রাহীি, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

30 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃিক্ষনর আহািদ, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

31 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃইউছু  ক্ষিয়া, 

িাদুলখাো

০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”
 ” -

32 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ মশায়াইব ক্ষিয়া, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

33 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ ইয়াক্ষহয়া ক্ষিয়া, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

34 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আইয়ুব মিৌেবী, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

35 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু খুইল্লা ক্ষিয়া, ঐ ০.৪ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

36 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিারলশদআহািদ, ঐ ০.৮ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

37 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ইউনুছ ক্ষিয়া, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

38 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবছার ক্ষিয়া, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

39 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জক্ষহর আহািদ-২, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

40 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু হাক্ষববুর রহিান, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

41 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জকক্ষরয়া, ঐ ০.৪ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

42 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবু শািা, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

43 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুরুে আেি, ঐ ০.৪ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

44 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নক্ষজর উক্ষিন, ঐ ০.৪ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

45 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুরুে ইসোি, ঐ ০.৪ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

46 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ বাবলু, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

47 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুরুে ইসোি-২, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

48 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে শুক্কুর, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

49 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃলহালসন, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

50 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃআেী, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

51 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মগারা ক্ষিয়া, ঐ ১. বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

52 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শাক্ষহনা মবগি, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

53 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুর মহালসন, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

54 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ ইসোি, ঐ ১. বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

55 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ডা: রুহুে আক্ষিন, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

56 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃওির আেী, 

িাদুলখাো

০.৪ বমু ১১৫৪ ” ” ”
 ” -

57 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ইক্ষেয়াছ ক্ষিয়া, ঐ ১. বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

58 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু বক্ষদয়ার রহিান বদাইয়া, 

েম্বাছড়া

০.৮ বমু ৪৫৪ ” ” ”
 ” -

59 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃশাহ আেি, ঐ ০.৬ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

60 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃএনাি, ঐ ০.৩ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

61 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃওির আেী, ঐ ১. বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

62 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃধানু ক্ষিয়া, ঐ ০.৮ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

63 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃদুদু ক্ষিয়া, ঐ ০.৩ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

64 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুস সাোি, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

65 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ ইসিাইে, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

67 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃআলনায়ার, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

68 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জক্ষহর আহািদ, ঐ ০.৬ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

69 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুরুে কক্ষবর, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

70 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জাির আেি, ঐ ০.৩ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

71 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আলনায়ারা মবগি, ঐ ০.৩ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

72 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ ছলরায়ার, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

73 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাছা: িক্ষরদা মবগি, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”
 ” -

74 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মদলোয়ার মহালসন, ঐ ০.২৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

75 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে খালয়র, ঐ ০.৪ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

76 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মদলোয়ার মহালসন-

২,িাদুলখাো,

০.৩ বমু ৪৫৪ ” ” ”
 ” -

77 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে কালদর, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

78 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে িালেক, ঐ ০.৪ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

79 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবদুে কালদর, 

পুকুক্ষরয়ালখাো

০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”
 ” -

80 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে মহালসন, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৫ ” ” ”  ” -

81 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু কািাে মচৌক্ষকদার, ঐ ০.৬ বমু ১১৫৫ ” ” ”  ” -

82 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু খাইরুে আক্ষিন, ঐ ০.২ বমু ১১৫৫ ” ” ”  ” -

83 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ শক্ষহদুল্লাহ, ঐ ০.১ বমু ১১৫৫ ” ” ”  ” -

84 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে রহিান, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৫ ” ” ”  ” -

85 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে মছাবহান, ঐ ০.৮ বমু ১১৫৫ ” ” ”  ” -
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

86 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাজালেে হক, ঐ ১.৫ বমু ১১৫৫ ” ” ”  ” -

87 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু সছয়দ আেি, ঠান্ডাক্ষেক্ষর ১. বমু ৪০৫ ” ” ”
 ” -

88 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু রুহুে আক্ষিন, িক্ষকরক্ষেক্ষড় ০.৪ বমু ১১৫৫ ” ” ”
 ” -

89 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃহাক্ষকি আেী, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৫ ” ” ”  ” -

90 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃহাক্ষকি আব্দুেগক্ষণ, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৫ ” ” ”
 ” -

91 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু সুেতান আহািদ, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৫ ” ” ”  ” -

92 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে গক্ষণ, ঐ ১. বমু ১১৫৫ ” ” ”  ” -

93 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু িঞ্জুর আেি, ঐ ১. বমু ১১৫৫ ” ” ”  ” -

94 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মরজাউে কক্ষরি, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৫ ” ” ”  ” -

95 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নাক্ষসর উক্ষিন, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

96 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃপুক্ষতয়া, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

97 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু সাহাব উক্ষিন, ঐ ১. বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

98 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নাক্ষজি উক্ষিন, ঐ ১. বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

99 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শািসু, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

100 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ জাির, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

101 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শক্ষি আেি, ঐ ১. বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

102 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মরজাউে কক্ষরি, ঐ ১. বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

103 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শািসু-২, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

104 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নক্ষজর আহািদ, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

105 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আেী মহালসন, ঐ ০.৪ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

106 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শহর আেী, ঐ ১. বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

107 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাজাির, ঐ ০.৪ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

108 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু বক্ষদআেি, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

109 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃলিরদাউছ, ঐ ১. বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

110 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃিক্ষনর উক্ষিন, ঐ ০.৩ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

111 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু কক্ষিে উক্ষিন, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

112 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ িহরি ক্ষিয়া, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

113 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জাির আহািদ, ঐ ১. বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

114 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃবক্ষশর, ঐ ১. বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

115 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শাহআেি, ঠান্ডাক্ষেক্ষর ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

116 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃইিরান, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

117 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃলহোে, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

118 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জাহানারালবগি, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

119 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু বাহাদুরক্ষিয়া, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

120 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃনাক্ষজি, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

121 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জািাে উক্ষিন, 

হনুিান াড়া

০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”
 ” -

122 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে কালশি, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

123 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুর রক্ষশদ, ঐ ০.৫ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

124 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে মিানাি, ঐ ০.৪ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

125 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃসুেতান, ঐ ০.৬ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

126 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শহর বানু, ঐ ১.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

127 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ছক্ষেি উল্লাহ, ঐ ০.৩ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

128 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃকালশি, ঐ ১. বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

129 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আনু মহালসন, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

130 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ বুলু ক্ষিয়া, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

131 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ম ঠান, ঐ ০.৩ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

132 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ জাির আেী, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

133 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ শক্ষিকুর, ঐ ০.২ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

134 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে হাক্ষিদ, ঐ ০.৮ বমু ৪৫৪ ” ” ”  ” -

135 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাহােদ ক্ষিয়া,  াক্ষনস্যাক্ষবে ০.৭ বমু ৪৫৪ ” ” ”
 ” -

136 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু গুরাক্ষিয়া, ঐ ০.৯ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

137 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আলিনা মবগি, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

138 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জক্ষসি উক্ষিন, ঐ ১. বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

139 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মবোে মহালসন, ঐ ০.৫ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

140 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাহােদ মহালসন, ঐ ০.৫ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

141 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুর আেি, ঐ ১. বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

142 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু িঞ্জুর আেি, ঐ ০.৩ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

143 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে গক্ষণ, ঐ ১.৩ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

144 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুর হুদা, ঐ ০.১ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

145 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে কালশি, াক্ষনস্যাক্ষবে ০.১ বমু ৪১৪ ” ” ”
 ” -

146 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু এজহার ক্ষিয়া, ঐ ০.১ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

147 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে কুদ্দুস, ঐ ০.০৫ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

148 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জাির আেি, ঐ ০.২ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

149 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু োয়ো মবগি, ঐ ০.৮ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

150 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাস্তিা কািাে, ঐ ০.১ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

151 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মুক্ষিজুর রহিান, ঐ ০.২ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

152 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ইউছু  আেী, ঐ ০.৫ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

153 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নক্ষজর আহািদ, ঐ ০.৫ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

154 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে শুক্কুর, ঐ ০.২ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

155 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জালকর আহািদ, ঐ ০.২ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

156 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে ছাোি, ঐ ০.৫ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

157 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ক্ষজন্নাত আেী, ঐ ১. বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

158 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃইউনুছ, ঐ ০.৩ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

159 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ছক্ষেি, ঐ ১.৫ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

160 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবু সািা, ঐ ০.২ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

161 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু িরক্ষয়ি বলগি, ঐ ০.৬ বমু ৪১৪ ” ” ”  ” -

162 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃহাক্ষকি আেী, 

মিৌেিী াড়া

০.২ বমু ১১৫৬ ” ” ”
 ” -

163 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে িতেব, ঐ ০.১৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

164 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ আক্ষিন, ঐ ০.১৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

165 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে কাোি, ঐ ০.১ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

166 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্বাস আহািদ, ঐ ০.১৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

167 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ ইক্ষিস, ঐ ০.২ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

168 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে মহালসন, ঐ ০.২ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

169 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ মবোে, ঐ ০.১৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

170 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জাির আেি, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

171 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু সছয়দ আেি, ঐ ০.২ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

172 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শাহ আেি, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

173 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুরুে আেি, ঐ ০.৬ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

174 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ক্ষসরাজ ক্ষিয়া, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

175 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মছাবহান, মিৌেিী াড়া ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

176 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আলিনা মবগি, ঐ ০.২ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

177 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আলনায়ারা মবগি, ঐ ০.১ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

178 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ছালবর আহািদ, ঐ ০.১ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

179 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ আেী, ঐ ০.২ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

180 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু রক্ষশদ মচৌক্ষকদার, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

181 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু সালজদা মবগি, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

182 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু গফুর ক্ষিয়া, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

183 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আক্ষরিা মবগি, ঐ ০.২ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

184 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জয়তুন্নাহার, ঐ ০.২ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

185 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু তালহরা মবগি, ঐ ০.২ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

186 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃছলরায়ার, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

187 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্বাসউক্ষিন, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

188 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুরুে ইসোি, 

ক্ষিলেজার াড়া

০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”
 ” -

189 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শািসু, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

190 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আলয়শা মবগি, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

191 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে হাক্ষকি, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

192 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ আেী, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

193 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মরলহনা মবগি, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

194 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জক্ষহর আহািদ, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

195 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু খাইরুে আক্ষিন, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

196 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আেতাি মিক্ষস্ত্র, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

197 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে কাোি, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

198 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আলনায়ারা মবগি, ঐ ০.২ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

199 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু কক্ষিে উক্ষিন, ঐ ০.২ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

200 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে হাক্ষকি, ঐ ০.১ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

201 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃ জািাে, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

201 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃমুসা, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

203 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু রক্ষিক আহািদ, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

204 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আকবর মহালসন, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

205 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃশুক্কুর, ক্ষিলেজার াড়া ০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”
 ” -

206 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃবাদশাহ ক্ষিয়া, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

207 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃলিাতালেব, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

208 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু সাইফুে ইসোি, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

209 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃকক্ষরি, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

210 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃইক্ষেয়াছ, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

211 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নজরুে ইসোি, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

212 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃজক্ষসি, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

213 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃআবুে মহালসন, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৬ ” ” ”  ” -

214 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবু শািা, সা িারাক্ষেক্ষড় ১. বমু ১১৫৬ ” ” ”
 ” -

215 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে কাোি, ঐ ১. বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

216 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃশক্ষিক, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

217 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জাহাক্ষঙ্গর আেি, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

218 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু হারুন ক্ষিয়া, ঐ ১. বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

219 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শহর আেি জয়, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

220 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু রাহিত উল্লাহ, ঐ ১.১ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

221 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু রালবয়া মবগি, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

222 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে আে িামুন, ঐ ০.৬ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

223 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আলয়শা মবগি, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

224 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু রালশদ কািাে, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -
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জবরদখেকৃত 

সংরক্ষিত বনভূক্ষি 

(একর)
ক্রোঃ নং মজো উ লজো মরঞ্জ ক্ষবে

জবরদখেকারীর নাি ও 

ঠিকানা

জবরদখেকৃত সংরক্ষিত বনভূক্ষির তিক্ষসে বনভূক্ষির 

জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব বলশষ/ 

সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(িািো/মজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ 

আলছ ক্ষক না)

িন্তব্য

225 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জয়নাব মবগি, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

226 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ইসহাক ক্ষিয়া, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

227 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জহুর আেী, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

228 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জাির আেী, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

229 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু হায়দার আেী, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

230 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শক্ষিকুে ইসোি, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

231 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আলনায়ার মহালসন, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

232 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু কক্ষবর আহািদ, ঐ ০.৬ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

233 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আেী মহালসন, ঐ ০.৬ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

234 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুে গক্ষণ, বমুরকুে ০.৪ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

235 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আবুে কাোি, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

236 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃক্ষসরাজুে, বমুরকুে ১.০১ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

237 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিরদাউস মবগি, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

238 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মজাবাইদা নাহার, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

239 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু খালেদা মবগি, ঐ ০.২৫ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

240 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু বাইতুন জান্নাত, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

241 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুর মিাহােদ, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

242 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু িালেকা মবগি, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

243 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ক্ষদলুয়ারা মবগি, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

244 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুরুে ইসোি, ঐ ০.৬ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

245 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জয়নাব খাতুন, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

246 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু িনছুর আেি, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

247 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আক্ষজজ আহািদ, ঐ ০.৬ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

248 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু ক্ষবোে উক্ষিন, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

249 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মরালকয়া মবগি, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

250 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আহেদ মহালসন, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

251 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাবারক মহালসন, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

252 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু রওশন আরা, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

253 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাস্তিা মবগি, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

254 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মসালেিান, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

255 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু তাহক্ষিনা আিরুজ, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

256 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু হাক্ষিদা মবগি, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

257 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃহারুনুর রক্ষশদ, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

258 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃইক্ষেয়াছ, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

259 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুর আলয়শা, ঐ ০.৬ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

260 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু শািসুে আেি, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

261 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মছলনায়ারা, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -
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262 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু জয়নাে আলবদীন, ঐ ০.২ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

263 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুরনাহার, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

264 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু মিাোঃআেী, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

265 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু আব্দুর রক্ষহি, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

66 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু নুরুে আক্ষিন, ঐ ০.৪ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

267 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু সালজদালবগি , ঐ ০.৫ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

268 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু দোবী মবগি, বমুরকুে ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

269 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু িনছুর উক্ষিন, ঐ ০.৫ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

270 কক্সবাজার চকক্ষরয়া লামা বমু সছয়দ মহালসন, ঐ ০.৩ বমু ১১৫৪ ” ” ”  ” -

১১৯.১৬ ” ” ” ” ”জমাটঃ


