
বফজেবয বফববন্ন জেরায় ফবিত বফবিত ম্পবিয বফফযণী 

িঃ 

নং 

ম্পবিয নাভ জভৌো, 

ঈজেরা ও জেরায 

নাভ 

খবতয়ান 

নং 

দাগ নং েবভয 

বযভাণ 

দখরীয় 

ম্পবিয 

বযভাণ 

জফদখরীয় 

বযভাণ 

 

 

 

বফধ 

দখরদাযজদয নাভ 

ও ঠিকানা 

ঈজেজদয েন্য 

জেরা প্রাক 

ফযাফজয 

অজফদজনয 

তাবযখ এফং 

জেরা প্রাক 

কর্তকৃ গৃীত 

দজে 

ভাভরা থাকজর ফাদী 

বফফাদী ভাভরায নং 

নাভোযীয 

ফজৃল ফিা 

ম্পত্তিয মূল্যায়ন ভাবরকানা 

বফলয়ক তথ্য 
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 নাযায়ণগঞ্জ 

জেরা: 

           

০১। জযরী কুবর ফাগান 
(অংবক) 

জভৌো-নাযায়ণগঞ্জ, 
 জেরা-না:গঞ্জ। 

২০৯,৪৫২২ ৭৩০, ৭৩১, 
৭৭৮/১০৭৪, 

৮৭৫/১০৭১,

৮৭৯, 
৮৭৬, 
১০৭৫/১০৭৩

,৮৮০,৮৭৮, 
৭১০/১০৬৬,

৭১১/১০৬৩,

৮৭৫১০৭২,৭

৪১,৮৭৮/১০

৭৪,৮৮১ 

৪.৩৯২ 

একয 

-- ৪.৩৯২ একয ১। েনাফ জভাাম্মদ 

জাজন ২।জুম্মন 

৩। যানা 

৪। ারাঈবিন 

৫। ফাবুর গং 

জভাট৭২ েন। 

 

বফচাযাধীন 

ভাভরায কাযজণ 

ঈজেজদয েন্য 

অজফদন কযা 

য়বন। 

জভাাম্মদ জাজন ফনাভ 

বফজেব েে জকাট,ৃ 

নাযায়ণগঞ্জ-জদ:১৩৭/০২, 
বফজেব ফনাভ জগারাভ যভান 

গং ভাননীয় াআজকাট-ৃ

এপ.এ.টি.১০৫/০৫ 
             ৪৯/০৫, এফং 

বফজেব ফনাভ ভজনায়ায 

জাজন ভনা ভাননীয় াআজকাট ৃ
এপ.এ.নং-৭২৪/০৫ 
 এপ.এ.নং ১৪২/০৮ বফচাযাধীন 

অজে। 

নাভোযীয 

বফলয়টি 

প্রবিয়াধীন 

অজে। নং-

১৮১০৩/১৩-১৪ 

১৫৮,১৪,৬০,০৬৪/- 

(২০১২) 

দবরর অজে। 

০২। আঈবনবাাৃর জুট 

জটডা ৃ
জভৌো-ীতরেযা,  
জেরা-নাযায়ণগঞ্জ।  

১০৮,৪১১, 
৩৯৭, 
৩৯৮ 

৪২৭, ৪২৮, 

৪৪২ 
 

০.৫৭ একয -- ০.৫৭ একয ২০১৩ ন জত 

েবনক অঃ কবযভ 

ফাবুয দখজর অজে। 

বফচাযাধীন 

ভাভরায কাযজণ 

ঈজেজদয েন্য 

অজফদন কযা 

য়বন। 

বফজেব ফনাভ অঃ কবযভ ফাবু 

গং েে জকাট,ৃ নাঃ গঞ্জ জদ: 

৪৩/০৩, ও জদ: : ১২৪/০৬, 

বফজেব ফনাভ বডব নাঃ গঞ্জ 
জদ: ৭১/০৮ এফং ববনয়য 

বচফ ফাভ ফনাভ জতন্দ্র 

কৃষ্ণ ভাভান্য সুপ্রীভ জকাট-ৃ

২২০৮/১৩ বফচাযাধীন অজে। 

নাভোযীয 

বফলয়টি 

প্রবিয়াধীন 

অজে। নং-

২০১৫৭/১৩-১৪ 

৭,৩৩,০৮,৪০০/- 

(২০১২) 

জগজেট অজে। 

০৩

। 
যাো োনবক নাথ যায় 
জভৌো-নাযায়ণগঞ্জ,  
জেরা-না:গঞ্জ। 

৩৫৩ ৯৭৩ ০.৮৪৮৫ 

একয 

-- ০.৮৪৮৫ 

একয 

ােী মুনসুয 

অজভদ গং 
বফচাযাধীন 

ভাভরায কাযজণ 

ঈজেজদয েন্য 

অজফদন কযা 

য়বন। 

বফজেব ফনাভ ােী ভনসুয 

েে জকাট ৃনাঃ গঞ্জ- জদ:অ: 

০৭/১২ এফং ভাননীয় 

াআজকাজটযৃ ভাভরা নং-এপ.এ. 

৩০৫/০৪ বফচাযাধীন অজে।  
 

 ২৯,৯৩,৩৯,৫১৫/-

(২০১২) 

জগজেট ও 

দবরর 

অজে।(ববডঈর 

নং-৮৩) 
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০৪। জগাদনাআর জপ্র াঈে 
(অংবক), জভৌো-

জগাদনাআর,  
জেরা-নাযায়ণগঞ্জ।  

 

১২/৮৮৩,

৪৯৮ 

১৪,৩৯,১৫৯

৩,১৫৭৮ 

৪.৮৭৮৭৫ 

একয 

৪.৫২৮৭৫ 

একয 

০.৩৫ একয েনাফ অবু োপয 

অজভদ ফাবুজরয 

দখজর 

বফচাযাধীন 

ভাভরায কাযজণ 

ঈজেজদয েন্য 

অজফদন কযা 

য়বন। 

অবু োপয ফনাভ বফজেব গং 

েে জকাট,ৃনাঃ গহ্ে জদ: 

৭৪/১৪,(৯৯/০৭), বপ যভান 

ফনাভ বচফ ফাভ গং ভাননীয় 
াআজকাজট-ৃ ৮৬৬৯/০৭, অবু 

োপয ফনাভ বচফ ফাভ গং 

ভাননীয় াআজকাট-ৃ

১০৬০০/১৪,অবু োপয ফনাভ 

বচফ ফাভ গং ভাননীয় 

াআজকাট-ৃ৭২৭৯/১৫, বচফ 

ফাভ গং ফনাভ ারাঈবিন গং 

ভাননীয় সুপ্রীভ জকাট-ৃ৮৯২/১৩ 

এফং বপ যভান ফনাভ বচফ 

ফাভ গং ভাননীয় সুপ্রীভ 

জকাট-ৃ২৪০৪/১৪ বফচাযাধীন 

অজে। 

 ৪২,৬৯,৩৮,৩৯৮/-

(২০১২) 
 

দবরর অজে। 

৫)। জযরী ফন্দয জপ্র 

াঈে(অংবক) 
জভৌো-ফন্দয, জেরা-

নাযায়ণগঞ্জ ।  

১৫২ ২৫৮, ২৬১ ০.০৬ 

একয 

-- ০.০৬ একয -- -- -- -- ৪১,০৩,৭২৪/-(২০১২) দবরর অজে। 

০৬

। 
ফন্দয অবভন জপ্র 

াঈে (অংবক) 
১৪নং ষ্টাপ জকায়াটায,  
জভৌো-ফন্দয গংগাকুর 

ভ’খন্ড,নাযায়ণগঞ্জ 

২৯৮ ৩৩৫, 

অয.এ. 

৮৩৬ 

০.১৫ একয 
 

-- ০.১৫ একয 
 

১। তযনাযায়ণ 

জচৌধুযী ২। নুরু বভয়া 

৩। অবেভ ৪। 

জাজর ৫। ফাজযক  

৬। কারাভ 

যফতী দজে 

প্রবিয়াধীন অজে। 

--- নাভোযীয 

বফলয়টি 

প্রবিয়াধীন অজে 

নং-৮৯১৭/১৪-১৫ 

১,২১,৮২,৪৯২/-(২০১২) 
 

জগজেট অজে। 

   জভাট= ১০.৮৯৯২

৫ একয 

৪.৫২৮৭৫ 

একয 

৬.৩৭০৫ 

একয 

      

 নযবংদী জেরা            

০৭। সুযফারা 

জািায,জভৌো-

াটিযাড়া জেরা-

নযবংদী। 

৩০৫১ ৪০৬৪ ০.০২৫ 

একয 

--- ০.০২৫ একয   বফজেব ফনাভ বডব নযবংদী 

গং, েে জকাট ৃনযবংদী এয 

ভাভরা নং ২১/২০১৪ 

বফচাযাধীন অজে। 

 মূল্যায়ণ য়বন। জগজেট অজে। 

০৮

। 
বফীন বফাযী দা 

জভৌো-াটিযাড়া 
জেরা-নযবংদী। 

২৮২৬,২৮

৫৪/১ 

৪০২২,৪০১৭

,৪০১৮, 

৪০১৯, 

৪০২০ 

০.৪০৭৫ 

একয 

--- ০.৪০৭৫ একয     ১৯,৭৬,২১,০০৪/-

টাকা(২০১২)  
াযাাবয মূল্য 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৯৪) 

   জভাট= ০.৪৩২৫ 

একয 

-- ০.৪৩২৫ 

একয 
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 ভয়ভনবং জেরা             

০৯। বনতযানন্দ ার 

জভৌো-বদঘবরয়া 
ঈজেরা-

ইশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনবং 

১১৪,১১৫,১

১৬ 

৫৫,৫৬,৮

৬,৮৭ 

০.৬৯ একয ০.৩৯ 

একয 

০.৩০ একয ১। ভভতাে জফগভ 
২। নূযজভাাম্মদ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

২২/০২/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

নূরুর আরাভ গং ফনাভ বচফ, 

ফাভ গং ভাননীয়  াআজকাজট ৃ

ভাভরা নং-৬০৭২/০১ এফং 

বফজেব ফনাভ বফকা চন্দ্র ার 

ভাননীয়  াআজকাজট ৃভাভরা 

নং-১১৯১/১২ বফচাযাধীন 

অজে। 

১১/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ইশ্বযগঞ্জ,ভয়ভন

বং এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৬৫৫/১৩-১৪ 

১,৫৯,৬০,৩৩২/- জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৪২) 

১০। বযদ ারজভৌো-

বদঘবরয়া ঈজেরা-

ইশ্বযগঞ্জ,ভয়ভনবং 

২০৪ ৫৮ ০.১৭ -- ০.১৭ ১। জযাজকয়া জফগভ 

২। জখাকন বভয়া 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত গং ফনাভ ত্তযদ ার 

গং েে ক ার্ ট ভয়ভনত্তং এয 

ভাভরা নং- ন্য-১০৩/১৫ 

ত্তফচাযাধীন অজে। 

১১/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ইশ্বযগঞ্জ,ভয়ভন

বং এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৬৫৩/১৩-১৪ 

৩১,০৩,৫৫৪/- জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৪১) 

১১। জুট জফাড ৃঙ্গন 

জভৌো-বদঘবরয়া 
ঈজেরা ইশ্বযগঞ্জ, 

ভয়ভনবং। 

২১,১৮৮,৫

৭,১৫৬ 

১৯০,১৯১

,১৯২,১৯

৩, 
১৯৫,১৯৬ 

৩.৩২ একয ১.৬৭ ১.৬৫ ১। ভবতয়ুয যভান 

ও জভাঃ ফাাযাভ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তচফ ফাভ গং ফনাভ অবুর 

াজভ গং ও  ত্তচফ ফাভ গং 

ফনাভ এনামুর   গং এয 

ত্তফরুজে েে ক ার্ ট ভয়ভনত্তংজ 

অীর-৭৪/১২ ও ৭৫/১২  নং 

ভাভরা ত্তফচাযাধীন অজে। 

  জগজেট অজে  
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১২। ভজনাযঞ্জন সুকুর  

জভৌো-গরকুন্ডা 
ঈজেরা-ইশ্বযগঞ্জ, 

ভয়ভনবং 

১৫০,২০২,

২০৬, ২১৫ 

৯২,১০৬,

১০৮,১০৯

,১১১ 

১১৪,১১৬,

১১৭,১৮২

,২৫৮ 

২.১২ একয -- ২.১২ ১। াভছুর ক 

২। ফুেলুর ক 

৩। সুবেফ দি  

৪। োরার ঈবিন 

৫। ভবতয়ুয যভান 

৬। ববিকুয যভান 

৭। াজদক বভয়া 

৮। অঃ জাজন 

৯। নু বভয়া  

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

২২/০২/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ আাা  অরী। 

ভাননীয় াআজ াজর্ টয ভাভরা 

নং-ত্তঅয-৬৬২/৮৮ ও 

৬৬৩/৮৮ ত্তফচাযাধীন অজে।  

১১/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ইশ্বযগঞ্জ,ভয়ভন

বং এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৬৫৪/১৩-১৪ 

২৩,৬৫,২৯,৭৮৮/- 

টাকা (২০১২) 

জগজেট অজে  

১৩। বৃন্দাফন ফােজয়ী 

 জভৌো-গরকুন্ডা 
ঈজেরা-ইশ্বযগঞ্জ, 

ভয়ভনবং 

৫১,২৫৮ ১২২,১৫৪

,১৫৭,১৫

৮ 

০.৩৭ একয -- ০.৩৭ একয ১। তাজয ঈবিন 

২। যবপকুর আরাভ 

৩। বরাে ঈবিন 

৪। নূয অরভ 

৫। অবু তাজয  

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত গং ফনাভ বৃন্দাফন 

ফােজয়ী গং এয ত্তফরুজে েে 

ক ার্ ট ভয়ভনত্তংজয ন্য-

৭৮/১৫ ত্তফচাযাধীন অজে।  

১১/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ইশ্বযগঞ্জ,ভয়ভন

বং এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৬৫২/১৩-১৪ 

মূল্যায়ন য়বন।  জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৩৩) 

১৪। ঈানন্দ কয 

 জভৌো-ফগাজাতা 
ঈজেরা-ইশ্বযগঞ্জ, 

ভয়ভনবং 

২২০ ২৬৯ ০.০৯ একয --- ০.০৯ একয ১। জভাঃ াবফবুয 

যভান 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ১১/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ইশ্বযগঞ্জ,ভয়ভন

বং এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৬৫৬/১৩-১৪ 

৩১,০৩,৫৫৪/- টাকা  জগজেট অজে  
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১৫। ল্যান্ডন এন্ড ক্লাক ৃ

জভৌো-ধাভদী 
ঈজেরা-ইশ্বযগঞ্জ, 

ভয়ভনবং 

৩৬,৫১, 

৩৮১ 

৬০৯,৬১

০, 

৬৫৩,৬৫

৪, 

৬৫৫,৬৬

০,৬৬৬,৬

৬৭,৭৭১,

৭৭২, 

৭১৮,৭১৯

, 

৯৫২ 

৪.৯৮ একয ৪.০৯ একয ০.৮৯ একয ১। নানকু বভয়া 

২। াবফফ 

৩। অঃ কাজভ 

৪। ািাভ বভয়া 

৫। বভরন বভয়া 

৬। েবন 

৭। ফাচ্চু বভয়া 

৮। বত বভয়া 

   ৫,০৮,৪২,৫০০/- টাকা ভাবরকানা 

ংিান্ত জকান 

জযকডৃত্র 

াওয়া মায়বন। 

ংগনটি 

বফজেএভব 

কর্তকৃ ব্যফহৃত 

জে। 

১৬। ভরচাঁদ জঠিয়া  

জভৌো-চযবনজখারা 
ঈজেরা-ইশ্বযগঞ্জ, 

ভয়ভনবং 

৪৩/৪৫,৪৫,

৪৬,৮৯ 

৮১০,৮১১

,৮১২,৮১

৩,৮১৬,৮

১৭,৮১৮,

৮১৯,৮২

০,৮২২,৮

২৩, 

৮২৮,৮৩

৪, 

৮৩৫,৮৩

৬, 

৮৩৭ 

৫.০১ একয ৩.৪৪ একয ১.৫৭ একয ১। ববিকুয যভান 

২। শ্যাভররার 

ককয়যী 

   ১১,৩৩,৯৫,৭৫৮/- ভাবরকানা 

ংিান্ত জকান 

জযকডৃত্র 

াওয়া মায়বন। 

ংগনটি 

বফজেএভব 

কর্তকৃ ব্যফহৃত 

জে। 

১৭। বকলাণরার 

অগযওয়ারা জভৌো-

ভআরাকান্দা 
ঈজেরা-জগৌযীপুয, 

ভয়ভনবং 

৩০৭,৩০৯,

৩১০,৩১১,

৩২২,৩৯২ 

৪০০,৪২৬

, 

৭০০,৭০১

, 

৭০৩,৯৭

৩ 

১.৯২ একয ১.০৩ 

একয 

০.৮৯ একয ১।অঃ ফাযী খান 

২। বফেয় কুভায 

খানবফ 

   ১,৫৬,২৫,৭২৭/- টাকা ভাবরকানা 

ংিান্ত জকান 

জযকডৃত্র 

াওয়া মায়বন।   

জে। 

১৮। ফাবুরার জফা  

জভৌো-ফরাপুয 
ঈজেরা-দয, 

ভয়ভনবং 

২৫৫, ৬৫৪, ০.৩৮ একয -- ০.৩৮ একয ১। ব্যফিাক ঈিযা 

ব্যাংক,ভয়ভনবং 

২। অঃ াবরভ 

৩। বনভরৃ কান্তী 

যকায 

৪। জভাঃ 

পখরুজ্জাভান 

৫।অঃ অওরাদ 

জাজন 

৬।খায়রুর ফাায 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত গং ফনাভ ফাবুরার 

কফা গং এয ত্তফরুজে েে ক ার্ ট 

ভয়ভনত্তংজয ন্য-১১৩/১৫ 

ত্তফচাযাধীন অজে। 

২৯/০৫/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

ভয়ভনবং দয 

এয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-২৯৮/১৩-১৪ 

মূল্যায়ন য়বন।  জগজেট অজে  

  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৯। বযচাড ৃীযারার 

বুথযা জভৌো-বফয়াযা 
ঈজেরা-বত্রার, 

ভয়ভনবং 

৮০৯,৪৫৭ ১০২৬,১০

২৭,১০২৮

, 

১২২৬ 

০.৪৩ একয --- ০.৪৩ একয ১। অঃ অবেে 

২। অঃ াবরভ 

বকদায 

৩। অবুর জাজন 

৪। অআয়ুফ অরী 

৫। জভাোঃ যওন 

অযা জফগভ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত গং ফনাভ ত্তযারার 

বুথযা গং এয ত্তফরুজে েে 

ক ার্ ট ভয়ভনত্তংজয ন্য-

১০৪/১৫ ত্তফচাযাধীন অজে। 

০২/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

বত্রার,ভয়ভন

বং  এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৫২৪/১৩-১৪ 

৯৫,৩৯,২১৯/- টাকা জগজেট অজে  

২০। নুভান অগযওয়ারা 

জভৌো-আোভবত 
ঈজেরা-বত্রার, 

ভয়ভনবং 

১১৫ ২৮৮,২৮

৯,২৯০,২

৯১ 

০.৮২ একয --- ০.৮২ একয ১। জভাঃ ফুেলুর ক 

২। অঃ রবতপ  

৩। আয়াকুফ অরী 

৪। অঃ াভাদ 

৫। বনতাআ চন্দ্র াা 

৬। বফল্পফী াা 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত গং ফনাভ নুভান 

অগযওয়ারা গং এয ত্তফরুজে 

েে ক ার্ ট ভয়ভনত্তংজয 

ন্য-১০০/১৫ ত্তফচাযাধীন 

অজে। 

০২/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

বত্রার,ভয়ভন

বং  এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৫৪৩/১৩-১৪ 

মূল্যায়ন য়বন।  জগজেট অজে  

২১। জরাবয়া এন্ড জকাং 

জভৌো-াআথর 
ঈজেরা-গপযগাঁও, 

ভয়ভনবং 

৪৭,৪৮ ৩৪৫,৩৫

০ 

১.৪৮ একয --- ১.৪৮ একয ১। নূরুর হুদা 

২। েগফন্ধু ফবনক 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ১১/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

গপযগাঁও,ভয়ভ

নবং  এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৩০০/১৩-১৪ 

মূল্যায়ন য়বন। জগজেট অজে  
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২২। ভাবনকচান্দ যতনচান্দ 

বুখাবযয়া জভৌো-

চযনীজখারা 
ঈজেরা-ইশ্বযগঞ্জ, 

ভয়ভনবং 

৬৮/১,৬৮/

২, 

৬৮/৩,৬৮/

৪,৪০/৩ 

৮২৩,৮২৬, ১.৩৮ 

একয 

---- ১.৩৮ একয ১। অঃ োিায, 

াবফবুয 

যভান,ভবেবুয 

যভান,অজভনা 

খাতুন,জযাজকয়া 

জফগভ। 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

২২/০২/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত গং ফনাভ অঃ োিায  

গং এয ত্তফরুজে েে ক ার্ ট 

ভয়ভনত্তংজয অীর-৩৮/১২ 

ত্তফচাযাধীন অজে। 

২৯/০৫/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ইশ্বযগঞ্জ,ভয়ভন

বং  এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২৯৭/১৩-১৪ 

মূল্যায়ন য়বন।  জগজেট অজে  

   জভাট= ২৩.১৬ 

একয 

১০.৬২ 

একয 

১২.৫৪ একয       

 োভারপুয জেরা :            

২৩

। 
এবব জযরী ঙ্গন 

জভৌো-াভথফৃাড়ী 
ঈজেরা-

বযলাফাড়ী, 

োভারপুয 

১৭,৪৯,৫০, 

৬৭ 

১১৭,১১৮,১৫

১,১৫২, 

১৫২/৩৩৬,১

৫২/৩৩৭, 
১৫২/৩৪২ 

৮.৪৮ 

একয 

-- ৮.৪৮ একয ১। বপয়া জফগভ 

২। অঃ ািায 

৩। অঃ ক মুবি ও 

রবতপ 

৪।অবনছুয যভান 

৫। াবফবুয যভান 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত  ফনাভ ত্তফ.কযরওজয় 

এয ত্তফরুজে েে ক ার্ ট 

োভারপুজযয ভাভরা নং-

২৯/০৮ ত্তফচাযাধীন অজে। 

০৫/০৫/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

বযলাফাড়ী,োভা

রপুয এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-১২৭১/১৩-১৪ 

৬,৬৪,৫৯,৭৬০/-টাকা।   দবরর অজে। 

২৪। কানাআরার দুধানী,  
জভৌো-জভরান্দ ফাোয,  
োভারপুয। 

২৭৩ ২৪৬ ০.৩৩ 

একয 

০.৩৩ 

একয 

---   অযাপ অরী ফনাভ ত্তফজেত্ত 

েে ক ার্ ট োভারপুজযয ভাভরা 

নং-৬০৭৪/১৪ (২৫/৯৯) এফং 

ত্তফজেত্ত ফনাভ এত্তিত্ত (যাঃ) 

েে ক ার্ ট োভারপুজযয ভাভরা 

নং-৪৫৭/০৯ ত্তফচাযাধীন অজে।  

  কগজের্ ও দত্তরর 

অজে। (ত্তত্তিউর-

১৩) 

২৫  বেয়নভর দুগয,নুরুবন্দ, 

োভারপুয 

১,৬২, ৫৮,৬৪,৬৫ ০.১৯৫ 

একয  

০.১৯৫ 

একয  

---   ত্তফজেত্ত  ফনাভ ত্তিত্ত 

োভারপুয এয ত্তফরুজে ভাভরা 

নং-১০৪/০৮ এফং োভাতুল্লা 

ফনাভ ত্তফজেত্ত ন্য-২৯/১১ নং 

ভাভরা েে ক ার্ ট োভারপুজয  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

 মূল্যায়ণ য়বন। কগজের্ ও দত্তরর 

অজে। (ত্তত্তিউর-

০৪) 

 

 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

২৬

। 
যাভবকলাণ দা 

জভৌো-াভথফৃাড়ী 

বঈদয়ার 

জখভকা,বযলাফাড়ী, 
জেরা-োভারপুয। 

১৬,৩৬,৪০

,৬২, 
৬৩,৬৬ 

৯৭,১০০,১১

৯,১২০,১২১, 

১২২,১২৫,১

২৬,১২৭, 

১২৮,১২৮,১

৪৩,১৪৪, 
১৪৫,১৪৬,১৪

৮,১৪৯,১৫০ 

৭.৬০ 

একয 

৬.৯২ 

একয 

০.৬৮ একয ১। জভাঃ অঃ াবরভ 

২। বয়াতন 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত  ফনাভ ত্তফ.কযরওজয় 

এয ত্তফরুজে েে ক ার্ ট 

োভারপুজযয ভাভরা নং-

২৫/০৮ ত্তফচাযাধীন অজে। 

০৫/০৫/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

বযলাফাড়ী,ো

ভারপুয এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১২২৭/১৩-১৪ 

৪৭,৭৭,৪৯,৬২২/- 

টাকা।  

জগজেট ও দবরর 

অজে। (ববডঈর 

নং-১০) ংগনটি 

বফজেএভব 

কর্তকৃ ব্যফহৃত 

জে। 

২৭। হুরা চাঁদ বুখাবযয়া, 
জভৌো- কুা 

কাংকযাড়া, 

োভারপুয। 

১ ১,২,৩ ০.৩১  

একয 
 

--- ০.৩১ একয ১। যকাযী 

কাআখানা 

২। সুবপয়া খাতুন 

৩। জভাঃ বফল্লার 

৪। জভাপাজ্জর 

জাজন 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

২২/০২/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 বফঅযএ 

জযকড ৃ

ংজাধনীয য 

নাভোযীয 

দজে গ্রণ 

কযা জফ। 

২,৪৬,৫৭,৫৮৮/- টাকা  জগজেট ও দবরর 

অজে। (ববডঈর 

নং-১৬) 

    জভাট ১৬.৯১৫এ

কয 

৭.৪৪৫ 

একয 

৯.৪৭ একয       

 জযপুয জেরা            

২৮ জভযাে জবরুরার ভন্ত্রী 

জভৌো-জযপুয 
 

৫৩১ ২২০৫ ০.০৪ একয -- ০.০৪  একয  ১। ভাামুদ বভয়া বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

২২/০২/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 বফঅযএ 

জযকড ৃ

ংজাধনীয য 

নাভোযীয 

দজে গ্রণ 

কযা জফ। 

০.২০ একয 

েবভ বফবিত 

জিতা ফযাফজয 

দবরর 

ম্পাবদত। 

মূল্যায়ণ য়বন। জগজেট ও দবরর 

অজে। (ববডঈর 

নং-০৬) 
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 টাঙ্গাআর জেরা :            

২৯। বনকুঞ্জ বফাযী াা 

জভৌো-ফাআভাটি 
,বভেৃাপুয, টাঙ্গাআর। 

২৮৭,৩৪০ ৪,৫,১৪৩ ০.৭০ একয ০.৭০ একয ---      ২৫,২৯,২২,৭১৫/- 

টাকা।  

জগজেট ও দবরর 

অজে। (ববডঈর 

নং- ৩৬ ) 

 বকজাযগঞ্জ জেরা 

: 

           

৩০

। 
নন্দবকজায জরাবয়া 
ঈজেরা-দয 
জেরা-বকজাযগঞ্জ 

৩৩৯,৩৯৬

,৪২৮, 

৪২৯, 

৩১৪৮, 

৩৯৬৪ 

৯৫৯৫,৯৫৯

৬,৯৫৯৭, 

৯৬১০,৯৬১১

,৯৬১২, 

৯৬১৩,৯৬১

৪,৯৬১৫, 

৯৬১৯,৯৭৮

০, ৯৭৮১, 

৯৭৮২,৯৭৮

৩,৯৭৮৬, 

৯৯২৩,৯৯২

৪,৯৯২৫ 

৩.৬৩ 

একয 

১.৯৮ 

একয 

১.৬৫ ১। াাফ ঈবিন গং 

২। খাদ্য গুদাভ 

৩। কাকরী 

৪। রাআরী অবফনী 

৫। যবভা খাতুন 

৬। বরটন 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

২২/০২/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 
জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ভাসুদ জাজন গং ফনাভ 

বফজেব এয ভাভরা নং- 

অীর ৩০১/৮২ (১২৪/১৫) 

কানাআরার গং ফনাভ বফজেব 

এয ভাভরা নং- অীর ৩১/৯০ 

এফং বফজেব ফনাভ বডব 

বকজাযগঞ্জ এয ভাভরা নং-

১৭৩৫৭/১৫ েে জকাট ৃ

বকজাযগজঞ্জ বফচাযাধীন অজে।  

০৬/০৫/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

বকজাযগঞ্জ 

দয এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৮২৭/১৩-১৪  

১.৯১৩৬ একয 

ংিায নাজভ 

জযকডভৃুক্ত 

১৯,৭৩,৮০,৪৬৮/- 

টাকা 

জগজেট ও দবরর 

অজে। 

৩১

। 
যজভ চন্দ্র জদফ 
ঈজেরা-দয 
জেরা-বকজাযগঞ্জ 
 

৩৮৩,৩৮৪

,৩৮৫,৩৮

৬,৩৮৮ 

৮৮৮৮,৮৮৮

৯,৮৮৯০,৮৮

৯১,৮৮৯২,৮

৮৯৩,৮৮৯৪,

৮৮৯৫,৮৮৯

৬,৮৮৯৭,৮৮

৯৮,৮৮৯৯,৮

১৪ 

১.৩০ 

একয 

--- ১.৩০ ১। াআবপং জভবনাবযে 

৩। জভবনাবযে গুদাভ 

৪। জভা ৃভান্নান 

জভবনাবযে 

৫। যতন বভয়া 

৬।নুরু বভয়া 

৭। ােী অরভজ্ঞীয 

জেবরভ 

৮। জোজরনা জফগভ 

৯। অঃ াভাদ 

১০। অঃ েবরর 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

  ৮,৫৮,৩২,৭২০/- টাকা জগজেট অজে  

৩২

। 
াজফক জুট জফাড ৃ

(অংবক) 
কটিয়াবদ,ঈজেরা-

কটিয়াবদ 
জেরা-বকজাযগঞ্জ। 

৩৯৬ ৭২৫,৭২৬৭২

৭,৭২৮৭২৯, 

৭৩৩ ,৭৩৪ 

০.৫৫ 

একয 

০.৫৫ 

একয 

--     মূল্যায়ন কযা য়বন।  কগজের্ অজে 
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৩৩

। 
াজফক জুট জফাড ৃ

ঙ্গন জভৌো-চযখাভা 
ভঠজখারা,ঈজেরা-

াকুবন্দয়া 
জেরা-বকজাযগঞ্জ। 

২৪,৪১ ৪৬৪,৪৬৫,৪

৬৬, 

৪৬৮ 

৩.১০ একয ৩.১০ 

একয 

-- ত্তফজেএভত্তয 

ব্যফাযাধীন 

   ১৪,৬৮,০৩,৩৫৭/- 

টাকা 

কগজের্ অজে 

৩৪

। 
াজফক জুট জফাড ৃ

ঙ্গন জভৌো-

দাভাড়া 
বনকরী,ঈজেরা-

বনকরী 
জেরা-বকজাযগঞ্জ। 

২৭,৫৮ ৫৬২,৫৬৩,৫

৬৫ 

১.২২ একয ১.২২ একয --- ---    ১,৪৪,২৩,৭০৯/- কগজের্ অজে 

    ৯.৮০ 

একয 

৬.৮৫ 

একয 

২.৯৫ একয       

 জনত্রজকানা জেরা :            

৩৫

। 
জুট জফাড ৃ

ংগন(অংবক) 

জভৌো-াতাআ 
ঈজেরা দয, 

জনত্রজকানা। 

১,২০,১৭ ৪৫৭৭ 

১৭৬৯ 

১৭৭১ 

১৭৭৪ 

১৭৭৫ 

 

০.৮৫ 

একয 

-- ০.৮৫ একয ১। জভাোঃ োজরভা 

ক 

২। পখরুর ক গং 

৩। েহুয ঈবিন 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

২২/০২/১৫ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত কনত্রজ ানা 

ভাভরা নং- ন্য ২২/১১ েে 

ক ার্ ট কনত্রজ ানায় এফং ত্তচফ 

ফাভ ফনাভ চম্প  কচৌধুযী গং 

ভাভরা নং-২৯১৫/১৪ ভাভান্য 

সুপ্রীভজ াজর্ ট ত্তফচাযাধীন অজে। 

 মূল্যায়ন য়বন। কগজের্ অজে 

৩৬

। 
নুভান ফানচাঁন্দ 

ভরচান্দ ফানচান্দ 

জভৌো-োবযয়া ফাোয 
ঈজেরা-পূফধৃরা,  
জেরা-জনত্রজকানা 

৩৭৪ ৮০/১২০৩ 

৮০/১২০৪ 

০.২৭ একয -- ০.২৭ একয ১। আরাভ ঈবিন 

২। অজভদ জাজন 

তালুকদায 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

কেরা প্রা  ফনাভ ত্তফজেত্ত 

ভাভরা নং-১৮০৪/১৫  েে 

ক ার্ ট কনত্রজ ানায় ত্তফচাযাধীন 

অজে। 

০৪/০৬/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

পূফধৃরা,জনত্রজকা

না এয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-১৬৮৯/১৩-

১৪ 

মূল্যায়ন প্রবিয়াধীন 

অজে।  

জগজেট ও দবরর 

অজে। ববডঈর 

নং-৪৩) 

৩৭

। 
নাথভর জঠিয়া 

জভৌো-োবযয়া ফাোয 
ঈজেরা-পূফধৃরা,  
জেরা-জনত্রজকানা। 

৩৭৩ ৮০/১,২০১,৮

৪,৮৫ 

০.৩২ 

একয 

-- ০.৩২ একয ১। ফাচ্চু তালুকদায 

ও আভদাদ 

তালুকদায (২) অঃ 

ভান্নান 

৩।ভারুপ তালুকদায 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১০/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত জকান 

বনজদৃনা াওয়া 

মায়বন। 

কেরা প্রা  ফনাভ ত্তফজেত্ত 

ভাভরা নং-১৯৪১/১৫  েে 

ক ার্ ট কনত্রজ ানায় ত্তফচাযাধীন 

অজে। 

০৪/০৬/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

পূফধৃরা,জনত্রজকা

না এয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-১৬৯০/১৩-

১৪ 

মূল্যায়ন য়বন। জগজেট ও দবরর 

অজে। ববডঈর 

নং-৩৮) 

   জভাট= ১.৪৪ একয -- ১.৪৪ একয       
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 যংপুয জেরা            

৩৮

।  
জভাটাযাভ ফাজতী ও 

পুলযাে জভৌো-

গবযশ্বয 

ফাজতী,ঈজেরা-

কাঈবনয়া, 

জেরা-যংপুয 

৫১০ ১৭১৮ ০.৬০ 

একয 

০.২০ 

একয 

০.৪০ একয ১। অভোদ 

জাজন 

২। যবফ চন্দ্র 

যকায 

৩। জভাতাজরফ 

জাজন 

৪। 

বাবত/াধাযণ 

ম্পাদক প্রবাবত 

ংগ। 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রাজনয 

ভাধ্যজভ বফধ 

দখরদাযজদযজক 

জনাটি োযী 

প্রবিয়াধীন  

অজে। 

 ০৫/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

কাঈবনয়া,যংপুয 

এয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৯১/১৩-১৪ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন,  

জগজেট অজে। 

৩৯

। 
কােী অরতাপ 

জাজন বপ্রবভে 

জভৌো- অরভনগয 

(অংবক) ঈজেরা-

দয,যংপুয 

২০০১ ৪২৩১,৪২৩

২,৪২৩৪, 

৪২৩৫ 

০.১৫৭৫ 

একয 

-- ০.১৫৭৫ একয ১। াজরা খাতুন 

২। অবেজুর ক 

৩। অবু তাজয 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০১/০২/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রাজনয 

ভাধ্যজভ বফধ 

দখরদাযজদযজক 

জনাটি োযী 

প্রবিয়াধীন  

অজে। 

বফজেব ফনাভ বযাজুর 

আরাভ গং এয বফরুজে ভাভরা 

নং-ন্য ১৭৪/১২ েে জকাট ৃ

যংপুজয বফচাযাধীন অজে। 

১৭/০৪/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) যংপুয 

দয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৫০৭৯/১৪-১৫ 

৬৬,৪২,২০৪/৫৫ টাকা 

(২০১১)  

জগজেট অজে। 

৪০

। 
কানাআরার ভাঈথ ও 

ভাবঙ্গরার ভাঈথ, 

জভৌো-অরভনগয 

ঈজেরা-যংপুয 

দয, যংপুয 

৩২৫, 

৩২৭/৩১৯ 

১৯৫০ 

৩৮৮৮,৩৮

৮৯,৩৯০৯, 

৩৯০২,৩৯০

৪,৩৯০৫ 

১.১২ 

একয 

--- ১.১২ একয ১। ডাঃ টিঅয 

যভান 

২। বফাযী কযাম্প 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রাজনয 

ভাধ্যজভ 

বফধদখরদাযজদ

যজক জনাটি 

োযী প্রবিয়াধীন  

অজে। 

 ১৭/০৪/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) যংপুয 

দয এয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৫০৮২/১৪-১৫ 

৭৮,৭৯,২০০/- টাকা জগজেট অজে। 
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৪১

। 
জফনাযী জদফী  

জভৌো- অরভনগয 

অংবক),ঈজেরা-

দয, যংপুয 

১৯৩৬ ৪২০৩ ০.৩৪ 

একয 

-- ০.৩৪ একয ১। আস্পাাবন বফাযী 

কযাম্প 

২। ভবেদ ও 

জৌযবায জেন 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রাজনয 

ভাধ্যজভ বফধ 

দখরদাযজদযজক 

জনাটি োযী 

প্রবিয়াধীন  

অজে। 

 ংিায নাজভ 

নাভোযী অজে। 

৬৭,৫২,৪০০/- (২০১১) কগজের্ ও 

দত্তরর অজে। 

(ত্তত্তিউর নং-

১৬৪) 

৪২

। 
যাধাবকলান চন্দক, 

জভৌো-জচৌধুযানী 

ঈজেরা-ীযগাো, 

যংপুয 

১৬৮ ৪০৭ ০.৪২ 

একয 

-- ০.৪২ একয ১। াবফবুয যভান 

২। জদজরায়ায 

জাজন 

৩। নূরুর আরাভ 

৪। ভাাবুবুয 

যভান 

৫। বেল্লু যভান 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রাজনয 

ভাধ্যজভ বফধ 

দখরদাযজদযজক 

জনাটি োযী 

প্রবিয়াধীন  

অজে। 

 ংিায নাজভ 

নাভোযী অজে। 

ম্পবিটি মূল্যায়ন 

কযা য়বন। 

জগজেট অজে। 

৪৩

। 
তাযাদ কুন্ড ও 

কারীদ কুন্ড জভৌো-

ফদযগঞ্জ 

ঈজেরা-ফদযগঞ্জ, 

জেরা-যংপুয 

৫০৩,৪১০ ১১৬,১৮০ ০.৭০ 

একয 

--  ০.৭০ একয ১। অোনুর ক 

জচৌধুযী (টুটুর) 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রাজনয 

ভাধ্যজভ 

বফধদখরদাযজদ

যজক জনাটি 

োযী প্রবিয়াধীন  

অজে। 

 বফজেব ফনাভ জেরা 

প্রাক যংপুয এয ভাভরা 

নং- ন্য ১৪৭/১২ েে 

জকাট ৃযংপুয, জেরা েে 

ট্রাআবুযনার যংপুয বতৃ 

‘ক’ এয ৫২৩/১৩ এফং 

োজদুর ক জচৌধুযী ফনাভ 

বচফ ফাভ গং এয ভাভরা 

নং-১২৩০১/১২ ভাননীয় 

াআজকাজট ৃবফচাযাধীন অজে। 

০৫/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ফদযগঞ্জ,যংপুয 

এয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং- 

৪৫,৫০,০০০/- টাকা 

(২০১১) 

জগজেট অজে। 
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৪৪

। 
ফবিরার জাভানী 

জভৌো-ফদযগঞ্জ 

ঈজেরা-ফদযগঞ্জ, 

জেরা-যংপুয 

৫৪৫ ৭৫. ৭৬ ০.২৬ 

একয 

--- ০.২৬ একয ১। তয নাযায়ণ 

জািায 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রাজনয 

ভাধ্যজভ 

বফধদখরদাযজদ

যজক জনাটি 

োযী প্রবিয়াধীন  

অজে। 

জেরা েে ট্রাআবুযনার যংপুয 

বতৃ ‘ক’ এয ভাভরা নং-

৬৬২/১৩ বফচাযাধীন অজে। 

০৫/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ফদযগঞ্জ,যংপুয 

এয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং- 

ম্পবিটিয মূল্যায়ন 

কযা য়বন।  

জগজেট অজে। 

৪৫

। 
কুঞ্জবফাযী াা 

ঈজেরা-ফদযগঞ্জ, 

জেরা-যংপুয 

৫২৬,৫২৭ 

ব.এ. 

৪৭০,৪৭১ 

৬০১, ৬০২ ০.২১ 

একয 

-- ০.২১ একয ১। েবকনা খাতুন 

২। অবকয়া খাতুন 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে।জেরা 

প্রাজনয ভাধ্যজভ 

বফধদখরদাযজদয

জক জনাটি োযী 

প্রবিয়াধীন  অজে। 

নূরুর অরভ য ায ফনাভ 

ত্তচফ ফাভ গং ভাননীয় 

াআজ াজর্ টয ভাভরা নং-

১২২৫০/১২ ত্তফচাযাধীন 

অজে।  

১৭/০৪/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

ফদযগঞ্জ,যংপুয 

এয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং- 

১৩,৬৫,০০০/- টাকা। 

(২০১১) 

জগজেট অজে। 

৪৬

। 
বযকৃলান দা ও 

েয়কৃলান দা 

 জভৌো-োমুফাড়ী 

ঈজেরা-ফদযগঞ্জ, 

জেরা-যংপুয 

৪২৮ ৪৮৭ ১.০০ 

একয 

-- ১.০০ একয ১। অোনুর ক 

জচৌধুযী (টুটুর) 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রাজনয ভাধ্যজভ 

বফধদখরদাযজদয

জক জনাটি োযী 

প্রবিয়াধীন  অজে। 

 ১৭/০৪/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

ফদযগঞ্জ,যংপুয 

এয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং- 

ম্পবিটিয মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১৬৫) 

৪৭

। 
বভবিভর মৄফযাে 

জভৌো-আকবরভপুয 

ঈজেরা-ীযগঞ্জ, 

জেরা-যংপুয 

১২৩ ৫২,৬১,৫১,

৫৫ 

০.৬৮ 

একয 

--- ০.৬৮ একয ১। জভাঃ 

োখাওয়াত 

২। জভাঃ াবপোয 

৩। জভাঃ ওয়াজেদ  

৪। কয়দ অবভরুর 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রাজনয ভাধ্যজভ 

বফধদখরদাযজদয

জক জনাটি োযী 

প্রবিয়াধীন  অজে। 

 ১৭/০৪/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

ীযগঞ্জ,যংপুয 

এয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং- 

১,৭৭,০০০/- টাকা 

(২০১১) 

জগজেট অজে। 
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৪৮

।  
এভ.অআ.ও. বপ্রবভে 

জভৌো-তাোট 

ঈজেরা-দয, 

যংপুয 

৩১৪,৩৩৯ ৩৯৬২,৩৯

৬৩ 

০.৫২ 

একয 

০.৫২ 

একয 

-- --- - বকভত অরী গং ফনাভ 

বফজেব েে জকাট ৃযংপুজযয 

ভাভরা নং-ন্য ১৬৮/১০ 

এফং বকভত অরী গং 

ফনাভ বচফ ফাভ গং 

ভাননীয় াআজকাজটযৃ ভাভরা 

নং-১২৫২৬/১২ বফচাযাধীন 

অজে। 

১৭/০৪/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) ,যংপুয 

দয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৫০৮১/১৪-১৫ 

৩৭,৪৪,০০০/- টাকা 

(২০১১) 

ভাবরকানা 

ংিান্ত 

জযকডৃত্র 

াওয়া মায়বন। 

৪৯

। 
গঙ্গাযাভ ফাজবত 

জভৌো-জচৌধুযানী 

ঈজেরা-ীযগঞ্জ, 

যংপুয 

২২৩,২৩০ ৪৪৩/১,৪৪৩

/৬১২ 

০.৫৬ 

একয 

০.৫৬ 

একয 

--- বফজেএভব কর্তকৃ 

ব্যফত জে। 

  ংিায নাজভ 

নাভোযী অজে। 

৪,৯২,৬৩২/-, টাকা 

(২০১১) 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

ববডঈর নং-

১৭২) 

৫০

। 
ংকযরার ফাজতী 

জভৌো-মাদুরস্কয 

ঈজেরা-ীযগঞ্জ, 

যংপুয 

১১২,৩৪১ ৯৭৬, ৯৭৭ ০.৫৯ 

একয 

০.৫৮৫৫ 

একয 

০.০০৪৫ 

একয 

ম্পবিটি েনাফ 

সুনীর চন্দ্র যকায 

এয বনকট বাড়া 

জদয়া অজে। 

--  ংিায নাজভ 

নাভোযী অজে। 

১,০৩,২০,০০৪/- টাকা 

(২০১১) 

জগজেট অজে। 

৫১

। 
নাথভর হুরাচাঁদ 

ফাজতী 

 জভৌো-মাদুরস্কয 

ঈজেরা- ীযগাো, 

যংপুয 

৩১৭ ৯৪৩ ০.৯৭ 

একয 

০.৫৭ একয ০.৪০ একয ১। জভাঃ বেয়া ব্যাাযী 

২। বখ ব্যাাযী ৩। 

জখাযজদ অরী 

৪। আয়াকুফ অরী 

৫। জভাকজদ অরী ৬। 

অঃ যবদ ৭। ঈবজ্জফন 

বভবত 

৮। ন্নদানগয াআ 

স্কুর ৯। জন্না বভবত 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০১/০২/১৫ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রাজনয ভাধ্যজভ 

বফধদখরদাযজদয

জক জনাটি োযী 

প্রবিয়াধীন  অজে। 

 ংিায নাজভ 

নাভোযী অজে। 

১,৭৪,৬০,০০৪/- টাকা 

(২০১১) 

জগজেট অজে। 

৫২

।  
জপ্রভচাঁদ জঠিয়া 

নীভচাঁদ জঠিয়া 

ভাবগঞ্জ, যংপুয 

২৮১,৭৪২,

৭৪৩, 

৭৫৬ 

১১৭৪,১১৭৫

,১১৭৬, 

১১৭৭,১১৭৮

,১২৩৭ 

০.৭৩২৫ 

একয 

- ০.৭৩২৫ 

একয 

১। জভাঃ জদজরায়ায 

জচৌধুযী ২। দুরার 

জচৌধুযী ৩। জভাঃ 

ফঈলু জচৌধুযী 

৪। বরটন জচৌধুযী 

৫। বরখন জচৌধুযী 

৬। ফাবুর জচৌধুযী 

৭। বভঠন জচৌধুযী 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রাজনয ভাধ্যজভ 

বফধদখরদাযজদয

জক জনাটি োযী 

প্রবিয়াধীন  অজে। 

-- ১৭/০৪/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

,যংপুয দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-৫০৮০/১৪-

১৫ 

১,৯০,৪৫,০০০/- টাকা 

(২০১১) 

জগজেট অজে। 

   জভাট= ৮.৮৬ 

একয 

২.৪৩৫৫ 

একয 

৬.৪২৪৫ 

একয 
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 কুবড়গ্রাভ জেরা :            

৫৩

। 
নাজগশ্বযী-২ িয়জকন্দ্র 

জভৌো-বিভ 

নাজগশ্বযী 

ঈজেরা-নাজগশ্বযী, 

কুবড়গ্রাভ 

২৫১৬ ৪০৯৯,৪১০

০,৪১০১, 

৪১০৭,৪১০

৮, ৪১০৩, 

৪১০৫ 

২.৮২ 

একয 

২.৭২ একয ০.১০একয 

জৌযবায 

াকাযাস্তা 

েনাফ অঃ ভাজেদ 

এয বনকট ২.৭২ 

একয বাড়া জদয়া 

অজে এফং ০.১০ 

একয জৌযবায 

দখজর যজয়জে। 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

ত্তচফ ফাভ গং ফনাভ অঃ 

ভাজেদ ভাভান্য সুপ্রীভ 

ক াজর্ টয ভাভরা নং-৭৫২/১৩ 

ত্তফচাযাধীন অজে। 

ংিায নাজভ 

নাভোযী 

অজে। 

১,৪৫,০৩,৪৮১/৬৭ 

(২০১০) 

 

 
৫৪

। 

জঘঈযচাদ ভাবঙ্গরার 

ঈজেরা-দয, 

কুবড়গ্রাভ 

৯৩৫, 

৯৩৬ 

১০৩৮,১০৩

৯,১০৪০ 

 

০.৩৮ 

একয 

০.২৬ 

একয 

০.১২ একয ১। জফযকাযী বফদুযৎ 

বভবত 

২। বেফ 

৩। যবন ফবনক 

৪। জগাবফন্দ 

৫। প্রবদ যকায 

৬। বযন 

৭। আজ্জীবদ 

৮। ফাবু বভয়া 

৯। নু 

১০ চঞ্চর 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে।জেরা 

প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

কচৌধুযী ত্তপকুর আরাভ 

ফনাভ ত্তচফ ফাভ গং 

ভাননীয় াআজ াজর্ ট 

২১১৮/১৫ নং ভাভরা 

ত্তফচাযাধীন অজে। 

ংিায নাজভ 

নাভোযী 

অজে। 

১৫,৮২,৭৯২/৮০ 

(২০১০) 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১৪৯) 

৫৫

। 
দিযাভ যাভপ্রতা 

ঈজেরা-দয, 

কুবড়গ্রাভ 

৮১৩,৮১৪

,৭৪২ 

৯৫৪,৯৫৫,

৯৫৩,৯৪১ 

১.৪৭ 

একয 

১.৩৩ 

একয 

০.১৪ একয ১। জভাঃ নােমুর 

ক জচৌধুযী 

২। েগদী প্রাদ 

৩। াবন্ত যঞ্জন 

যকায 

৪। জভাোজম্মর 

জাজন 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত কুত্তিগ্রাভ 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

কুত্তিগ্রাজভ ত্ত টত ‘ ’ ৩৭১/১২ 

ত্তফচাযাধীন অজে।  

০৫/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

,কুবড়গ্রাভ দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৫০৮/১৪-১৫ 

৬৩,২৫,০১৮/০৭ 

(২০১০) 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১৫০) 
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৫৬

। 
োগভর ঘাবযাভ 

(২য় ং) 

ঈজেরা- দয, 

কুবড়গ্রাভ 

৮২২ ৯৬৯, ৯৭০ ০.১৯ 

একয 

--- ০.১৯ একয ১। অবেজুর ক 

 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে।জেরা 

প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত কুত্তিগ্রাভ 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

কুত্তিগ্রাজভ ত্ত টত ‘ ’ ৩৭২/১২ 

এফং অত্তেজুর আরাভ ফনাভ 

ত্তফজেত্ত এয ভাননীয় 

াআজ াজর্ টয ভাভরা নং-ত্তঅয-

৯২৭/০৪  ত্তফচাযাধীন অজে।  

০৫/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

,কুবড়গ্রাভ দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৫০৮/১৪-১৫ 

১০,৫৩,৩৭১/৯০ টাকা 

(২০১০) 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

ববডঈর নং-

১৪৭ 

৫৭

। 
াবন্তরার জায়ার  

ঈজেরা- দয, 

কুবড়গ্রাভ 

৯২৬ ৯৮৮,৯৯৮,

৯৯২, ৯৯৯ 

০.৩৯ 

একয 

--- ০.৩৯ একয ১। জানায়াযা 

জফগভ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত কুত্তিগ্রাভ 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

কুত্তিগ্রাজভ ত্ত টত ‘ ’ ৩৭৪/১২ 

এফং ভতলুবুয যভান গং 

ফনাভ ফাভ েে ক ার্ ট 

কুত্তিগ্রাজভয ভাভরা নং-অন্য 

৮০/১১ ও ভাননীয়  াআজ াকর্ টয 

ভাভরা নং-ত্তযঃ ত্তঃ-২৮৬০/১১ 

এফং ত্তচফ ফাভ ফনাভ 

কানাঅযা ভাভান্য সুপ্রীভ 

ক াজর্ টয ভাভরা নং-৮৯২/১২  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

ংিায নাজভ 

নাভোযী অজে। 

১০,৫৩,৩৭১/৯০ 

(২০১০) 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

ববডঈর নং-

১৫৬ 

৫৮

। 
জাবাচাঁদ মুদ্রা  

জভৌো-বঙ্গনযায় 

ঈজেরা- দয, 

কুবড়গ্রাভ 

৮০৯,৮১০

,৭২২,৮৮ 

১৪০৭, 

১৪০৮, 

১৩৯৭, 

১৩৯৮ 

১.১৫ --- ১.১৫ একয ১। েনাফ স্বন 

জচৌধুযী (াজফক 

ঈজেরা 

জচয়াযম্যান) 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত কুত্তিগ্রাভ 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

কুত্তিগ্রাজভ ত্ত টত ‘ ’ ৩৭২/১২ 

এফং ত্তফজেত্ত ফনাভ কচয়াযম্যান 

কুত্তিগ্রাভ কৌযবা ভাননীয়   

াআজ াজর্ টয ভাভরা নং-

ত্তঃঅয-৯৪১/৯৬  ত্তফচাযাধীন 

অজে। 

০৫/০৬/১৪ তাবযজখ 

কাযী কবভনায 

(ভুবভ) ,কুবড়গ্রাভ 

দয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-১৫০৯/১৪-১৫ 

১,৭১,২৮,৫৫৬/৯০ 

টাকা (২০১০) 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

ববডঈর নং-

১৫১ 

  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৫৯

। 
ীতাযাভ ভাজশ্রী 

জভৌো-বিভ 

নাজগশ্বযী 

ঈজেরা- নাজগশ্বযী, 

কুবড়গ্রাভ 

৮৭ ৪৩২৭ ০.২৯ 

একয 

--- ০.২৯ একয ১। কুতুফ ঈবিন 

যকায 

 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

কুতুফ উত্তিন ফনাভ ত্তফজেত্ত  

ভাননীয়  াআজ াজর্ টয ভাভরা 

নং-ত্তঃঅয-১২৪৬/৯৭  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

২৭/০১/১৫ তাবযজখ 

কাযী কবভনায 

(ভুবভ) , নাজগশ্বযী 

কুবড়গ্রাভ কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-১৫৪৩/১৪-১৫ 

১৪,৯৪,৭৭৭/- টাকা 

(২০১০) 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

ববডঈর নং-

১৬১ 

৬০

। 
জভানরার ভাজশ্রী 

জভৌো-বিভ 

নাজগশ্বযী 

ঈজেরা- নাজগশ্বযী, 

কুবড়গ্রাভ 

১১৮৩, 

৬৭৭,৬৭১

,৪৪৫, 

৪০৩,৪০৭ 

৪১১০,৪৩৪০,

৪৩৪১,৪৩৪২

, 

৪৩৪৩, 

৪৩৪, 

২/৪৬৮৪, 

৪৩/৪৬৮৩ 

৩.০৩ 

একয 

--- ৩.০৩ একয 

 

১। ােী অঃ েবরর কফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

জাপযাফ অরী গং ফনাভ 

ফাভ েে জকাট ৃকুবড়গ্রাজভয 

ভাভরা নং-১৪/১১ বফচাযাধীন 

অজে। 

০৫/০৬/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

, নাজগশ্বযী 

কুবড়গ্রাভ 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-৩৬০/১৪-১৫ 

১,৫১,৫৫,৬৯৪/- টাকা 

(২০১০) 

জগজেট ও 

দবরর 

অজে। 

ববডঈর 

নং-১৬০ 

৬১

। 
যাভযতন মুদ্রা, 

জভৌো-ঈবরপুয, 

কুবড়গ্রাভ 

  ০.৭৭ 

একয 

-- ০.৭৭ একয     ম্পবিটি মূল্যাবয়ত য়বন। কগজের্ ও 

দত্তরর অজে। 

(ত্তত্তিউর নং-

১৫২) 

    ১০.৪৯ 

একয 

৪.৩১ একয ৬.১৮ একয       

 গাআফান্ধা জেরা :            

৬২

। 
বতরকচাঁদ যাভপুবযয়া 

জভৌো-খাভায 

দবরয়া 

ঈজেরা-

নরডাঙ্গা,গাআফান্ধা 

১২,১৩,১৪ ৯৮,১০০ 

১০১,১০২ 

০.৬৭ 

একয 

-- ০.৬৭ একয ১। অজভনা জফগভ 

২। জভাঃ জভােজরভ 

৩। জভাঃ েয়নার 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ ও 

০১/০১/১৫ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া জয়জে। 

েয়নার অজফদীন গং ফনাভ 

ত্তচফ ফাভ এয ভাভরা নং-

১৪০/১২, অজভনা কফগভ 

ফনাভ ত্তচফ ফাভ এয 

ভাভরা নং-১৩৯/১২ এফং 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত গাআফান্ধা 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

গাআফান্ধা ত্ত টত ‘ ’ ২৫/১২  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

১৭/০৪/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

, নরডাংগা, 

গাআফান্ধা 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং- 

৪,৬০,২০০/- টাকা 

(২০১১) 

জগজেট 

অজে। 

  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৬৩

। 
চম্পারার ফংারী 

জভৌো-ভনভথ 

ঈজেরা-সুন্দযগঞ্জ 

জেরা- গাআফান্ধা 

৫৫২ ৩৯০২, 

৩৯০৩ 

৩.৫৪ 

একয 

২.৪৪ একয ১.১০ একয ১। যাভ ববযত 

জভান্ত 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ ও 

০১/০১/১৫ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া 

জয়জে। 

বফজেব ফনাভ জচয়াযম্যান 

ফাভনডাংগা আঈব এয ভাভরা 

নং-০৩/০৮ েে জকাট ৃ

গাআফান্ধায় বফচাযাধীন অজে। 

১৮/০৫/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

, সুন্দযগঞ্জ, 

গাআফান্ধা 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-২৬৮৬/১৩-

১৪ 

১৫,২৭,৫১০/- (২০১১)। জগজেট ও 

দবরর 

অজে। 

(ববডঈর 

নং-১৪০) 

৬৪

। 
াজফক জুট জফাড ৃ

জভৌো-

চকভাভজযােপুয 

ঈজেরা-দয 

জেরা-গাআফান্ধা 

৩৬০,৩৫

০,৩৪৬, 

৩৪৪,৩৭২ 

২৪৭১,২৪৭

২,২৪৭৩, 

২৪৭৪, 

২৪৭৫ 

 ৩.২২ 

একয 

০.৬২ 

একয 

২.৬০ একয ১। খাদ্য গুদাভ 

২। অবুর কাজভ 

৩। ভবেফয যভান 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ ও 

০১/০১/১৫ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া 

জয়জে। 

অবুর কাজভ ফনাভ বফজেব 

গং এয  ভাভরা নং ন্য-

১৪৬/০৮ েে জকাট ৃগাআফান্ধায় 

বফচাযাধীন অজে। 

১৮/০৫/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

, গাআফান্ধা দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-৩৮১৪/১৩-

১৪ 

১,৩৯,১০,১৭৫/- টাকা 

(২০১১)। 
 

৬৫

। 
নজগন্দ্রনাথ ার 

জভৌো-াদুল্যাপুয 

ঈজেরা-াদুল্যাপুয 

জেরা-গাআফান্ধা।  

৭০, ২৬৫, 

২৭০, 

৭১ 

৫৩৭, 

৫৩৬, 

৫৩৪, 

৫৩৫,৫৩১,

৫৩২,৫৩৩ 

০.২৪ 

একয 

--- ০.২৪ একয ১। অবুর ফাায বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ ও 

০১/০১/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

বফজেব ফনাভ অবুর ফাায 

গং এয ভাভরা নং-ন্য 

১৬/০৪ এফং ত্তফজেত্ত ফনাভ 

ত্তিত্ত গাআফান্ধা এয কেরা েে 

ট্রাআবুুনার গাআফান্ধা ত্ত টত ‘ ’ 

২৭/১২ এফং ত্তচফ ফাভ ফনাভ 

অবুর ফাায গং ভাভান্য 

সুপ্রীভ ক ার্ ট ১৪০৯/১২  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

 

১৭/০৪/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

াদুল্যাপুয,গাআ

ফান্ধা  কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং- 

 ২,৩৩,৪০০/- টাকা 

(২০১১) 

জগজেট 

অজে। 
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৬৬

। 
যাভনাযায়ন চযাবযয়া 

জভৌো-খাভায 

দবভনা 

ঈজেরা-াদুল্যাপুয 

জেরা-গাআফান্ধা 

৩৩৪ ৩৫৫,৩৫৬,

৩৫৭,৩৫৮ 

০.৬০ 

একয 

--- ০.৬০ একয ১। তযযঞ্জন মুখাবেৃ বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ ও 

০১/০১/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত গাআফান্ধা 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

গাআফান্ধা ত্ত টত ‘ ’ ২৬/১২  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

 

১৭/০৪/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

াদুল্যাপুয,গা

আফান্ধা  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং- 

 ১,৫৬,০০০/- টাকা 

(২০১১) 

জগজেট 

অজে। 

৬৭

। 
বফেয়বং বঞ্চযাভ 

জভৌো-ভনভথ 

ঈজেরা-সুন্দযগঞ্জ 

জেরা-গাআফান্ধা 

৭০৯, 

৭৫৬ 

৩৯৪৫, 

৩৯৪৭,৩৯৪

৮, ৩৯৪৯ 

৩.৩৯ 

একয 

--- ৩.৩৯ একয ১। অব্দুয যভান 

২। ভবেফয যভান 

 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ ও 

০১/০১/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

বফজেব ফনাভ অব্দুয যভান গং 

এয ভাভরা নং-ন্য ২৩১/৯৪, 

ন্য-৩২/৯৫ ও ন্য ৫৪/৯৮ 

েে জকাট ৃগাআফান্ধায় বফচাযাধীন 

অজে। 

১৮/০৫/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

সুন্দযগঞ্জ,গাআ

ফান্ধা  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২৬৮৭/১৩-১৪ 

১৪,৬২,৭০০/- টাকা 

(২০১১)। 
জগজেট ও 

দবরর 

অজে। 

(ববডঈর 

নং-১৩৮) 

৬৮

। 
পজতচান্দ জেওযাে 

জভৌো-ভনভথ 

ঈজেরা-সুন্দযগঞ্জ 

জেরা-গাআফান্ধা 

৯৩৭,৯৩৭

,৯৩৭ 

৩৯৬৫, 

৩৯৬৬ 

০.৪৫ 

একয 

--- ০.৪৫ একয ১। সুরুে কুভায 

২। বেন্নমুর বযফায 

 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ ও 

০১/০১/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত গাআফান্ধা 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

গাআফান্ধা ত্ত টত ‘ ’ ২৩/১২  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

 

০৫/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

সুন্দযগঞ্জ,গাআ

ফান্ধা  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২৮৩৫/১৩-১৪ 

১,৯৪,১৭৫/- টাকা 

(২০১১)।  
জগজেট 

অজে। 
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৬৯

। 
মুরতানভর 

বকলানরার 

জভৌো-ভনভথ 

ঈজেরা-সুন্দযগঞ্জ 

জেরা-গাআফান্ধা 

৯৩১ ৩৯৫২, 

৩৯৫৩ 

০.৫৮ 

একয 

--- ০.৫৮ একয ১। ফাভনডাংগা 

ফাবরকা ঈচ্চ 

বফদ্যারয় 

২। ফাভনডাংগা 

যকাযী প্রাথবভক 

বফঃ 

৩। িানীয় ভূবভ 

বপ 

৪। ািযা কভজেক্স 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ ও 

০১/০১/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

বফজেব ফনাভ জচয়াযম্যান 

ফাভনডাংগা আঈব এয ভাভরা 

নং-১৪০/০৪  েে ক ার্ ট 

গাআফান্ধায় ত্তফচাযাধীন অজে। 

 

১৮/০৫/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

সুন্দযগঞ্জ,গাআ

ফান্ধা  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২৬৮৮/১৩-১৪ 

২,৫০,২৭০/- টাকা 

(২০১১)। 
জগজেট 

অজে। 

৭০

। 
চম্পারার ফভাৃ,  

(চম্পারার ফাযজভাচা) 

জভৌো-জগাবফন্দপুয 

ঈজেরা-সুন্দযগঞ্জ 

জেরা-গাআফান্ধা 

৮৩৪ 

দবরজর 

খবতয়ান 

নং-৬৫৯ 

২০৬,২০৭ 

দবরজর 

২০৯ 

০.৫০ 

একয 

--- ০.৫০ একয ১। যকাযী প্রাঃ বফঃ 

২। অব্দুর েবরর 

৩। তজপয ঈবিন 

৪। খবরলুয যভান 

৫। ফানফাী 

 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ ও 

০১/০১/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

 ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত গাআফান্ধা 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

গাআফান্ধা ত্ত টত ‘ ’ ২৮/১২ 

ত্তফচাযাধীন অজে। 

১৮/০৫/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

সুন্দযগঞ্জ,গাআ

ফান্ধা  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৩৮১৫/১৩-১৪ 

 ৪৫,০০,৫০০/- টাকা 

(২০১১) 

জগজেট ও 

দবরর 

অজে। 

(ববডঈর 

নং-১৩৬) 

৭১

। 
কানাআরার নখত 

জভৌো-ঈিয ভরুয়াদ 

ঈজেরা-সুন্দযগঞ্জ 

জেরা-গাআফান্ধা 

৯৯৭ ২৯০৩, 

২৯০৪ 

০.৯৯ 

একয 

--- ০.৯৯ একয ১। জাষ্ট বপ  

২। যকাযী 

শুারন বপ  

৩। জটবরজপান 

একজচঞ্জ 

৪। িানীয় ক্লযাফঘয 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ ও 

০১/০১/১৫ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া জয়জে। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত গাআফান্ধা 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

গাআফান্ধা ত্ত টত ‘ ’ ২১/১২ 

ত্তফচাযাধীন অজে। 

০৫/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

সুন্দযগঞ্জ,গাআফা

ন্ধা  কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২৮৩৪/১৩-১৪ 

৩,৫৫,৪১০/- টাকা 

(২০১১) 

জগজেট ও 

দবরর 

অজে। 

(ববডঈর 

নং-১৪৫) 
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৭২

। 
জবরুধন জবটরা বদং 

জভৌো-তুরীঘাট 

ঈজেরা ও জেরা-

গাআফান্ধা 

২৫৬,১৭২ ৭৬৫,১০৮৯

/১১৫৪ 

০.২১ 

একয 

--- ০.২১ একয ১। জখাকন চন্দ্র  

২। তুর বফশ্বা 

৩। বফভর বফশ্বা 

৪। অবুর কারাভ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ ও 

০১/০১/১৫ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া জয়জে। 

 ০৫/০৬/১৪ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

, গাআফান্ধা দয  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-৪১২৬/১৩-

১৪ 

ম্পবিটি মূল্যাবয়ত 

য়বন।  

জগজেট অজে। 

৭৩

। 
কাভাযাড়া 

িয়জকন্দ্র, জভৌো-

খাভায দবরয়া 

ঈজেরা-নরডাঙ্গা, 

গাআফান্ধা 

১২৯,১৪১,

১৫২ 

৩৯৮,৪০৬,

৪০৭, ৩৮৪ 

১.৬৭ 

একয 

১.৬৭ একয -- ংগনটি 

বফজেএভব কর্তকৃ 

ব্যফহৃ জে। 

--  ১৭/০৪/১৪ তাবযজখ 

কাযী কবভনায 

(ভুবভ) , নরডাংগা 

গাআফান্ধা কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং- 

৪,৩৪,২০০/- টাকা 

(২০১০),  

ভাবরকানা 

ংিান্ত জযকড ৃ

ত্র াওয়া 

মায়বন। 

৭৪

। 
শ্রীযাভ জেওয 

(যাভনাযায়ণ ঝুমুয) 

জভৌো-খাভায 

াঁচগাবে ঈজেরা- 

জাবাগঞ্জ, গাআফান্ধা 

৭২ ৩৩২৯,৩৩

৫২,৩৩৫৩, 

৩৩৫৪,৩৩

৫৫,৩৩৫৬ 

০.৯৫ 

একয 

-- ০.৯৫ একয ১। যভোন অরী 

২। দীনফন্দু চাকী 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ ও 

০১/০১/১৫ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া জয়জে। 

ভর কুভায চা ী গং ফনাভ 

ফাভ এয ভাভরা নং-কদঃ 

২৪৫/১২ েে ক ার্ ট গাআফান্ধায় 

ত্তফচাযাধীন অজে। 

২৩/০৪/১৪ তাবযজখ 

কাযী কবভনায 

(ভুবভ) 

,সুন্দযগঞ্জ,গাআফান্ধা 

কামাৃরজয় অজফদন 

কযা জয়জে। 

নাভোযী নং-

২৪১৬/১৩-১৪ 

৮১,৭৬০/- টাকা ( 

২০১১)। 

জগজেট অজে। 

   জভাট= ১৭.০১ 

একয 

৪.৭৩ 

একয 

১২.২৮ একয       
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 নীরপাভাযী জেরা 

: 

           

৭৫

। 
েহুযভর ফাোে ও 

যাভচন্দ্র ফাোে, 

জভৌো-জোট ফাঈতা 

ঈজেরা-জডাভায, 

জেরা – নীরপাভাযী। 

৬৩১, 

৪৬৮ 

১৮, ১৯ ২.৭৬ 

একয 

২.৭৬ 

একয 

--- বফজেএভব কর্তকৃ 

ব্যফত জে। 

 ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত 

নীরপাভাযী এয কেরা েে 

ট্রাআবুুনার নীরপাভাযী ত্ত টত 

‘ ’ ৪৩২/১৩ ত্তফচাযাধীন 

অজে। 

২৭/০১/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

কয়দপুয, 

নীরপাভাযী  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১২৭৯/১৪-১৫ 

১,৩৪,১৯,৬০৩/- 

টাকা (২০১০) 

জগজেট অজে। 

৭৬

। 
কয়দপুয জুট জকাং 

বর(অংবক  

জভৌো-কয়া 

ঈজেরা- কয়দপুয, 

জেরা- নীরপাভাযী 

৩৪৩৬ ৭৪৮৮ ১.৫১ 

একয 

০.৫৩ 

একয 

০.৯৮ একয ১। জভাঃ জভাবন 

এফং ফাংগারী 

বযফায। 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

 ২৭/০১/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

কয়দপুয, 

নীরপাভাযী  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৩৪৮/১৪-১৫ 

২৩,৯২,২৫০/- টাকা 

(২০১০)  

জগজেট অজে। 

৭৭

। 
হৃদকযণ জভৌো-

নীরপাভাযী ফাোয 

ঈজেরা- দয, 

জেরা- নীরপাভাযী 

৮৬১,১০৬

৩ 

৫৪২০, 

৫৪৩২ 

০.০৯ 

একয 

০.০৯ 

একয 

---- -- -- বফজেব ফনাভ জাক ভাজশ্রী 

ভাননীয় াআজকাজট ৃ১৭/১৫ নং 

ভাভরা বফচাযাধীন অজে। 

ংিায নাজভ 

নাভোযী অজে। 

৮,২৮,৬৬৪/- টাকা 

(২০১০) 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১২৫) 
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৭৮

। 
ফেযংরার 

অগযওয়ারা ও 

োপযভর 

অগযওয়ারা জভৌো-

জোট যাঈতা 

ঈজেরা-

জডাভায,নীরপাভাযী 

৬৮ ৩১৩ ২.১৫ 

একয 

১.৮৫ 

একয 

০.৩০ একয ১। তীর বপ ও 

ভবেদ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া 

জয়জে। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত 

নীরপাভাযী এয কেরা েে 

ট্রাআবুুনার নীরপাভাযী ত্ত টত 

‘ ’ ১০৪৩/১৩ ত্তফচাযাধীন 

অজে। 

২৭/০১/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

জডাভায,নীরপা

ভাযী  কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১২৭৮/১৪-১৫ 

১,২১,২৭,৫৫৯/- 

টাকা (২০১০) 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১২৩) 

৭৯

। 
জভানরার ফভনৃ ও 

বতরকচাঁদ  

জভৌো- জোট 

ফাঈতাজবাভযা, 

ঈজেরা-জডাভায, 

জেরা-নীরপাভাযী। 

৬২১, 

৬২২ 

৩১, ৩২, 

৩৩ 

২.২৭ 

একয 

২.০০ একয ০.২৭ একয ১। ভবেদ 

২। জৌযবায যাস্তা 

৩। ভবনরুজ্জাভান 

৪। াানাে জফগভ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া 

জয়জে। 

 ২৭/০১/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

জডাভায,নীরপা

ভাযী  কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১২৮০/১৪-১৫ 

৯৫,৪৭,১১৯/- টাকা 

(২০১০)। 
ভাবরকানা 

ংিান্ত জকান 

জযকডৃত্র 

াওয়া 

মায়বন। 

৮০

। 
েহুযীভর জফঙ্গানী 

জভৌো-ফাঙ্গারীপুয 

ঈজেরা-কয়দপুয, 

জেরা – নীরপাভাযী 

৯৫৩, 

৩৩৮ 

৩০৫০, 

৭৭৭৮ 

১.২৫ 

একয 

--- ১.২৫ একয ১। ভকবুর জাজন 

২। জয ঈবিন 

যকায 

৩। অনোয অরী 

৪। বযাজুর আরাভ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত 

নীরপাভাযী এয কেরা েে 

ট্রাআবুুনার নীরপাভাযী ত্ত টত 

‘ ’ ৫১/১৪ ত্তফচাযাধীন অজে। 

২৭/০১/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

কয়দপুয,নীর

পাভাযী  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৩৪৯/১৪-১৫ 

ম্পবিটি মূল্যাবয়ত 

য়বন।  

জগজেট  

অজে।  
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৮১

। 
তযদ জঘাল(দুগাৃদ 

জলাল)জভৌো-

ফাঙ্গারীপুয 

ঈজেরা-কয়দপুয 

জেরা- নীরপাভাযী 

৫৫১,৫৫২ ৫৫ ০.৫৯ 

একয 

--- ০.৫৯ একয ১। একযাভ ােী 

২। বদুর ােী 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত 

নীরপাভাযী এয কেরা েে 

ট্রাআবুুনার নীরপাভাযী ত্ত টত 

‘ ’ ১৬৯/১৪ ত্তফচাযাধীন অজে। 

২৭/০১/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

কয়দপুয,নীর

পাভাযী  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৩৫০/১৪-১৫ 

৪৬,১০,১১৩/- টাকা 

(২০১০)। 
জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর 

নং১৩১) 

৮২

। 
জভানরার জায়ার 

ও তুরাযাভ 

জায়ার, জভৌো-

ফাঙ্গারীপুয 

ঈজেরা-কয়দপুয 

জেরা-নীরপাভাযী। 

৩৫৩, 

৯৫৭ 

৯৭৩, ৯৭৪, 

৩ 

০.৭৬ 

একয 

--- ০.৭৬ একয  ১। কয়দপুয 

জনাবনফা 

২। জৌযবায 

াবনয ট্াংবক 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া জয়জে। 

 ২৭/০১/১৫ তাবযজখ 

কাযী কবভনায 

(ভুবভ) , 

কয়দপুয,নীরপাভা

যী  কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-১৩৬৪/১৪-১৫ 

ম্পবিটিয মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট অজে। 

৮৩

। 
ভঙ্গরচাঁদ দুগয 

জভৌো-নীরপাভাযী 

ফাোয 

ঈজেরা- কয়দপুয 

জেরা – নীরপাভাযী 

১৩৪ ৫৪৪০ ০.৫০ 

একয 

--- ০.৫০ একয ১।  --  ০৫/০৩/১৫ তাবযজখ 

কাযী কবভনায 

(ভুবভ) , 

নীরপাভাযী  দয 

কামাৃরজয় অজফদন 

কযা জয়জে। 

নাভোযী নং-

২৮১৬/১৪-১৫ 

৪৪,৩০,৬৮৯/- টাকা 

(২০১০) 

জগজেট অজে। 

৮৪

। 
ঈিভচাঁদ জোব 

জভৌো-নীরপাভাযী 

ফাোয 

ঈজেরা ও জেরা-

নীরপাভাযী 

১০৬ ৫৬১৯, 

৫৯৫৭ 

০.১৭ 

একয 

--- ০.১৭ একয ১। অজরা যানী 

ফজয়দ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া জয়জে। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত 

নীরপাভাযী এয কেরা েে 

ট্রাআবুুনার নীরপাভাযী ত্ত টত 

‘ ’ ৬৩৭/১৩ এফং ত্তচফ 

ফাভ ফনাভ অজরা যানী গং 

ভাভান্য সুপ্রীভ ক াজর্ ট 

২৮৪৯/১৪ ত্তফচাযাধীন অজে। 

২৭/০১/১৫ তাবযজখ 

কাযী কবভনায 

(ভুবভ) , 

,নীরপাভাযী দয  

কামাৃরজয় অজফদন 

কযা জয়জে। 

নাভোযী নং-

২৩৫৭/১৪-১৫ 

৯,৫৩,৪৯৫/- টাকা 

(২০১০)  

জগজেট অজে। 
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৮৫

। 
জভানরার বুচা ও 

তুরাযাভ বুচা জভৌো-

ফাঙ্গারীপুয 

ঈজেরা- কয়দপুয 

জেরা- নীরপাভাযী 

৩৫৩,৩৫

৮,৯৫৫ 

১, 

১/১২৮৯,১/

১২৮৮ 

২.৫৯ 

একয 

--- ২.৫৯ একয ১।  বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া জয়জে। 

 ০৫/০৩/১৫ তাবযজখ 

কাযী কবভনায 

(ভুবভ) , কয়দপুয, 

নীরপাভাযী  

কামাৃরজয় অজফদন 

কযা জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৫০০/১৪-১৫ 

৯১,৫০,৩৪১/- টাকা 

(২০১০)  

ভাত্তর ানা 

ংক্রান্ত 

কয ি টত্র 

াওয়া 

মায়ত্তন। 

৮৬

। 
যাভচন্দ্র জাভানী 

জভৌো-ফাঙ্গারীপুয 

ঈজেরা- কয়দপুয 

জেরা- নীরপাভাযী 

৫৬০ ২৬৫ ০.২৩ 

একয 

--- ০.২৩ একয  বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া জয়জে। 

 ০৫/০৩/১৫ তাবযজখ 

কাযী কবভনায 

(ভুবভ) , কয়দপুয, 

নীরপাভাযী  

কামাৃরজয় অজফদন 

কযা জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৪৯৮/১৪-১৫ 

৬,৫৮,৫০৭/- টাকা 

(২০১০)।  
জগজেট অজে। 

৮৭

। 
জফনাযী জদফী  

জভৌো-কয়া 

ঈজেরা-কয়দপুয 

জেরা- নীরপাভাযী 

২৭১৩, 

 

৭৪৫৫,৭৪৭

০, 

০.৮০ 

একয 

--- ০.৮০ একয  বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া জয়জে। 

 ২৭/০১/১৫ তাবযজখ 

কাযী কবভনায 

(ভুবভ) , 

কয়দপুয,নীরপাভা

যী  কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-১৪৯৯/১৪-১৫ 

৫,৭৬,৯৬২/- টাকা 

(২০১০) 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১২৯) 

   জভাট= ১৫.৬৭ 

একয 

৭.২৩ 

একয 

৮.৪৪  একয       
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 বদনােপুয জেরা :            



৮৮

। 
জভা ৃঈবিযাভ 

অগযওয়ারা  

জভৌো-জগাবফন্দপুয 

ঈজেরা-াফতৃীপুয 

জেরা-বদনােপুয 

৪১১,২০০, 

২০১/৭৩০

, ১৮০, 

১৯২,২০১/

৭৩০ 

৭৬৫/১৬৭৮

, 

৭৫৬/১৬৭৯

,৭৪৮, 

৭৬৬, ৭৪৭ 

০.৮০ 

একয 

০.৮০ 

একয 

--- -- - ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ত্তদনােপুয 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

ত্তদনােপুয ত্ত টত ‘ ’ ৩৪২/১২ 

এফং ত্তযফুর আরাভ ফনাভ 

ত্তচফ ার্ ও স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

ভাননীয় াআজ াজর্ ট ৪৭৩৮/১০ 

ত্তফচাযাধীন অজে। 

২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

াফতৃীপুয,বদনা

েপুয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৩১৬০১৭/১৪-

১৫ 

৭,২৯,৪৪৩/৫২ টাকা। 

(২০১০)।  
জগজেট অজে 

৮৯

। 
জভা ৃান্নারার 

ফক্তাযভর 

বগবযধাযীরার ,  

জভৌো-মুবদৃাট 

ঈজেরা-

জফাচাঁগঞ্জ,বদনােপুয। 

৭৮৯,৭৯০

, ৭৯২, 

৭৯৩ 

১৮৮,১৯৫,

১৯৪,১৮৯ 

০.৮০ 

একয 

০.৫৬ 

একয 

০.২৪ একয ১। অআন ঈবিন 

২। যকাযী যাস্তা 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ত্তদনােপুয 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

ত্তদনােপুয ত্ত টত ‘ ’ ৪৩০/১২ 

এফং ত্তফজেত্ত ফনাভ অআন 

উত্তিন ভাননীয় াআজ াজর্ ট 

২২/১০ (১৭/০৯)  ত্তফচাযাধীন 

অজে। 

২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

জফাচাগঞ্জ,বদনাে

পুয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৫২২/১৪-১৫ 

১৭,৩৪,০৫৮/২৬ টাকা। 

(২০১০)।  
জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১০০) 

৯০

। 
হুরাভর ফাঈযা 

জভৌো-কাটাফাড়ী 

ঈজেরা-ফুরফাড়ী 

জেরা-বদনােপুয। 

২২৯,৩০০

,৩০১, 

৩০২,৪৪৮

,৫৫৯, 

৫৬০ 

৬৮,৭১,৯৬,

৯৫,৫৮, 

৫৫,৩৮,৪১,

২৭ 

০.২৪ 

একয 

--- ০.২৪ একয ১। জভাোায অরী 

২। লুৎপা খাতুন  

৩। যভাকান্ত প্রাদ 

৪। জভাোজম্মর ক 

৫। ভবেঈয যভান 

৬। অঃ যাজ্জাক 

৭। অঃ ভাজরক 

৮। সুবদয চন্দ্র 

যকায 

৯। অঃ যভান ও 

অরাঈবিন। 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

ফুরফাড়ী,বদনাে

পুয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২০০৮/১৪-১৫ 

 ১২,১২,০০০/- টাকা। 

(২০১১)। 
জগজেট অজে। 
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৯১

। 
েযভর তাযকদা 

জভৌো-কাটাফাড়ী 

ঈজেরা-ফুরফাড়ী, 

বদনােপুয 

২২৫ ১৭৬,১৭৬/

৮৩০ 

০.৪৭ 

একয 

--- ০.৪৭ একয ১। জভাোায অরী 

২। নওাদ অরী 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

ফুরফাড়ী,বদনাে

পুয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২০০৮/১৪-১৫ 

 ৯,৫৫,৫৮,৮৩১/২১ 

টাকা (২০১১) 

জগজেট অজে। 

৯২

। 
বনভচাঁদ জফঙ্গানী 

জভৌো-কাটাফাড়ী 

ঈজেরা-ফুরফাড়ী 

জেরা-বদনােপুয 

২২৪ ২৮১/৮২৯,

১৮১,১৭৬, 

১৭৬/৮৩০ 

০.২০ 

একয 

--- ০.২০ একয ১। জভাোায অরী 

২। নওাদ অরী 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ত্তদনােপুয 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

ত্তদনােপুয ত্ত টত ‘ ’ ৩৪১/১২ 

ত্তফচাযাধীন অজে। 

২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

ফুরফাড়ী,বদনাে

পুয কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২০০৮/১৪-১৫ 

মূল্যায়ন য়ত্তন। জগজেট অজে। 

৯৩

। 
পজতচাঁদ জচাড়া 

জভৌো-কাঞ্চন 

ঈজেরা-দয, 

বদনােপুয 

৪৯৯ ১৪৮,১৪৯ ১.৬০ 

একয 

--- ১.৬০ একয ১। কভয ঈবিন 

২। ােী েীভ 

ঈবিন 

৩। খায়রুন ভবেদা 

৪। জভানয়াযা জফগভ 

৫। জভাোজম্মর ক 

৬। বদন জভাঃ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ রুারী ব্যাং  

ভাননীয় াআজ াজর্ ট ১৬৫/০১ ও 

৪৪১/০১ ত্তফচাযাধীন অজে। 

২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

বদনােপুয দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 
নাভোযী নং-

৪৭২৮/১৪-১৫ 

 ১,৩৯,৮৮,৮০০/- টাকা 

(২০১১)। 
জগজেট অজে। 
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৯৪

। 
নন্ত কুভায নাাট্রা 

জভৌো-প্রাণনাথপুয 

ঈজেরা-দয 

জেরা-বদনােপুয। 

৪৬১,৬৮৬

.৭৬৭. 

১৫৩৮ 

১৭৫২.১৭৫

৮.১৭১৯. 

১৭৬৮ 

০.৫৮৫৬ 

একয 

--- ০.৫৮৫৬ 

একয 

১। ডাঃ ান্তনু ফসু 

(পুো ভন্ডফ বাজফ 

ব্যফায কযজে) 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ তুল কুভায 

গং েে ক ার্ ট ত্তদনােপুজযয 

অীর ১৯৪/১২ ত্তফচাযাধীন 

অজে। 

২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

বদনােপুয দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৪৭২৯/১৪-১৫ 

১,৫৫,৬৭,৯৪১/৭৬ 

টাকা (২০১০)।  
জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৯৬) 

৯৫

। 
কুঞ্জরার মুদ্রা  

জভৌো-ফালুফাড়ী 

ঈজেরা-দয, 

বদনােপুয 

২০৪ ৫২৭ ০.৪৯৬০ 

একয 

--- ০.৪৯৬০ 

একয 

১। অঃ অবেে  

২। ভবতয়ায যভান 

৩। জানায়াযা 

জফগভ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

বদনােপুয দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৪৭৩০/১৪-১৫ 

৫,৮৩,৭৪,৫০৪/৫৫ 

টাকা, (২০১০)।  
জগজেট  অজে। 

৯৬

। 
েয়কৃলান দা 

জভৌো-ফালুফাড়ী 

ঈজেরা- দয 

জেরা-বদনােপুয 

২৪৪,২৪৫,

১৩৮ 

১৯১,১৯২,১

৯৩ 

০.৫৮২৫ 

একয  

--- ০.৫৮২৫ 

 

১। জবারা বভয়া বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

বদনােপুয দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৪৭৩২/১৪-১৫ 

ম্পবিটিয মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৯৭) 
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৯৭

। 
কুন্দনভর জবথয়া 

জভৌো-প্রাণনাথপুয 

ঈজেরা-দয, 

বদনােপুয 

৬১২,১২৬ ২৬৬০,২৬

৫৯,৫২৮, 

৫২৭,৫২৯ 

০.৩৭ 

একয 

--- ০.৩৭ একয ১। কয়দ অরী 

যকায 

 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

বদনােপুয দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৪৭২৭/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট অজে। 

৯৮

। 
চন্দ্রকান্ত দা ও 

বকলানচন্দ্র দা 

 জভৌো-প্রাণনাথপুয 

ঈজেরা-দয, 

বদনােপুয 

৪৩৯,৪৪১,

৪৫৪, ৪৪০ 

১৯৬১,১৯৬

২,২০৭০, 

২০৬৬,৬৫

১৩ 

০.৫০২৯ 

একয 

--- ০.৫০২৯ 

একয  

১। বদনােপুয 

ডায়াজনাগবে াআ 

স্কুর 

২। খবরলুয যভান 

৩। াানুয যভান 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ত্তদনােপুয 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

ত্তদনােপুয ত্ত টত ‘ ’ ৩৪৩/১২ 

ত্তফচাযাধীন অজে। 

২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) , 

বদনােপুয দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৪৭৩১/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১০৮) 

৯৯

। 
বকলানরার বচত্রাঙ্গী 

জভৌো-ভনভথ 

ঈজেরা-াফতৃীপুয 

জেরা-বদনােপুয 

১৯৪ ৭৬৯ ০.১৬ 

একয 

--- ০.১৬ একয ১। বপকুর আরাভ 

গং 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ত্তদনােপুয 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

ত্তদনােপুয ত্ত টত ‘ ’ ৭১৫/১৩ 

ত্তফচাযাধীন অজে। 

২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

াফতৃীপুয, 

বদনােপুয দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৩১১৮/১৪-১৫ 

১,০৭,২৬০/- টাকা।  

(২০১০) 

জগজেট  অজে।  
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রারভবনযাট জেরা :            

১০০

। 
যাজভশ্বযরার যবথ 

জভৌো-াটানা 

ঈজেরা-দয ,  

জেরা- 

রারভবনযাট 

২৪৫ ২৫৪৮ ০.৯২ 

একয 

০.৯২ 

একয 

--- ১। জভাঃ অজতায়ায 

২। েহুরুর 

৩। সুভী খন্দকায 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ায়দুর আরাভ 

গং েে ক ার্ ট রারভত্তনযাজর্ 

৬৫/১২ ত্তফচাযাধীন অজে। 

ংিায নাজভ 

নাভোযী অজে। 

১,১৫,১৫,০০০/- 

টাকা (২০১০)  

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১৫৫) 

১০১

। 
েগভর বুথযা গং 

জভৌো-ঈিয 

ফবত্রাোযী 

ঈজেরা-কারীগঞ্জ 

জেরা-রারভবনযাট 

৩১২,২১১,

২২৬ 

২৩১৭,২৩১

৮,৬৬৭, 

৫৫৩ 

৩.৪০ 

একয 

--- ৩.৪০ একয ১। অবুর ানাত 

গং (জভাট ৯৫ েন) 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

 ০৫/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

কারীগঞ্জ,রারভ

বনযাট 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৩১১/১৪-১৫ 

ম্পবিটি মূল্যায়ন 

য়বন।  

ভাবরকানা 

ংিান্ত 

জযকডৃত্র 

াওয়া 

মায়বন। 

১০২

। 
চারুরার জচআনরু 

জভৌো-    ঈিয 

ফবত্রাোযী 

ঈজেরা-কারীগঞ্জ 

জেরা-রারভবনযাট 

১৭৪,১৯৩,

২২৫ 

৫৫৫,৫৫৬,

৫৫৯,৫৬০, 

৫৫৭,৫৫৮ 

১.৫৩ 

একয 

--- ১.৫৩ একয ১। অবুর ানাত 

গং (জভাট ৯৫ েন) 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

 ০৫/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

কারীগঞ্জ,রারভ

বনযাট 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৩১২/১৪-১৫ 

ম্পবিটি মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট অজে। 
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১০৩

। 
গঙ্গাযাভ বুথযা 

জভৌো-ঈিয ফবত্র 

াোযী,  

 যযাভ , 

বকভথজগাযর 

ঈজেরা-কারীগঞ্জ 

জেরা-রারভবনযাট 

১৫টি 

খবতয়ান, 

১টি খবতয়ান, 

 ২টি খবতয়ান 

১২৪টি দাগ,  

১টি দাগ, 

৮টি দাগ 

৪৩.৭১ 

একয 

--- ৪৩.৭১ একয ১। অবুর ানাত 

গং (জভাট ৯৫ েন) 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

 ০৫/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

কারীগঞ্জ,রারভ

বনযাট 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৩১০/১৪-১৫ 

ম্পবিটি মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট অজে। 

১০৪

। 
জভা ৃযবথবকযন 

রাকাটিয়া জভৌো-

টংবাঙ্গা 

ঈজেরা-াবতফান্ধা 

জেরা-রারভবনযাট 

৪২৯ ৩. ৪ ১.৫৪ 

একয 

--- ১.৫৪ একয ১। প্রজপায 

অযাপ অরী ও 

খাদ্য গুদাভ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান জত 

জযেবভন 

েযী,বফধ 

দখরদায বচবিত ও 

জস্কম্যা কতযী 

কযায কাজে 

াজবয়ৃায বনজয়াগ 

কজযজেন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত 

রারভত্তনযার্ এয কেরা েে 

ট্রাআবুুনার রারভত্তনযাজর্ 

ত্ত টত ‘ ’ ৩৯৫/১২  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

০৫/০৬/১৪ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

াতীফান্ধা,রার

ভবনযাট 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

১৩১০/১৪-১৫ 

ম্পবিটি মূল্যায়ন 

য়বন। 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(বভবডঈর নং-

১৭৪) 

    জভাট= ৫১.১০ 

একয 

০.৯২ 

একয 

৫০.১৮ একয       

 ঞ্চগড় জেরা :            

১০৫

। 
ঞ্চগড় িয়জকন্দ্র           

(াজফক 

জে.এভ.ব) জভৌো-

জঢভবভাযী 

ঈজেরা- দয 

জেরা-ঞ্চগড়। 

 

এ.এ. 

২৭৬, 

২৬৩ 

বফ.অয.এ

.০৭ 

 

এ.এ. 

৭০০,৬৯৩ 

বফ.অয.এ

. ১৬, 

১২১০,১২১

১ 

১.২৬ 

একয 

১.২৬ একয --- বফজেএভব কর্তকৃ 

ব্যফায জে। 

 বফজেব ফনাভ জফরার জাজন 

গং েে  জকাট ৃঞ্চগজড় 

১১২/১৪ নং ভাভরা বফচাযাধীন 

অজে। 

ংিায নাজভ 

নাভোযী অজে। 

৩৩,২০,৪০০/- টাকা, 

(২০১০)। 
৭৭১৩ ও ৩৫৫ 

নং দবরর 

অজে। 
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১০৬

। 
জদফীগঞ্জ িয়জকন্দ্র 

জভৌো-ঈজনজচৌবক 

বােনী 

ঈজেরা- জদফীগঞ্জ 

জেরা- ঞ্চগড়। 

৩২,১ ১৮৮০,১৯৮

১,১৯৮২, 

১৯৮৩ 

১.৩২ 

একয 

১.৩২ 

একয 

--   ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ঞ্চগি 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

ঞ্চগি ত্ত টত ‘ ’ ২০১/১২ 

এফং অরীভ জুর্ ত্তভর ফনাভ 

ত্তেয়াবুর আরাভ গং েে ক ার্ ট 

ঞ্চগজি ৫১/১১ ত্তফচাযাধীন 

অজে। 

 ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন,  

ভাবরকানা 

ংিান্ত 

জযকডৃত্র 

াওয়া 

মায়বন। 

১০৭

। 
জফাদা িয় জকন্দ্র 

জভৌো-১নং 

মুবরভপুয 

ঈজেরা-জফাদা 

জেরা-ঞ্চগড়। 

৬০ ৪৩৪,৪৩৩,

৩০০,৪৩২, 

৪৩১ 

২.২১ 

একয 

২.২১ একয --- বফজেএভব কর্তকৃ 

ব্যফায জে। 

 বফজেব ফনাভ বদপু জচৌধুযী 

েে জকাট ৃঞ্চগজড় ০৬/১২ 

এফং ভাননীয় াআজকাজট ৃ

২৮৯০/০৯ বফচাযাধীন অজে। 

ংিায নাজভ 

নাভোযী অজে। 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন,  

১৫১৪৪ ও 

১২৪৫৪ নং 

দবরর অজে। 

১০৮

। 
যাভচন্দ্র ঝাঈয 

জভৌো-জদফীগঞ্জ 

ঈজেরা- জদফীগঞ্জ 

জেরা-ঞ্চগড়। 

৩৩৫ ৫০২ ০.৪০ 

একয 

--- ০.৪০ একয ১। অজফদা খাতুন 

২। জভাঃ লুৎপয 

যভান 

৩। জভাঃ ভাবুফ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

 ২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

জদফীগঞ্জ,ঞ্চগ

ড় কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৯৪৯/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন। 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১০৬) 

১০৯

। 
াগযভর 

অগযওয়ারা  

জভৌো-জদফীগঞ্জ 

ঈজেরা-জদফীগঞ্জ, 

ঞ্চগড়। 

২৬,২৭,১৪ ৪৮৯, ৪৮৭ ০.৪৬ 

একয 

-- ০.৪৬একয ১। াভছুর হুদা গং বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

 ২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

জদফীগঞ্জ,ঞ্চগ

ড় কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৯৫০/১৪-১৫ 

ম্পবিটি মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট অজে। 

  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১১০

। 
নীরধয অগযওয়ারা 

জভৌো-জদবফগঞ্জ 

ঈজেরা-জদফীগঞ্জ, 

ঞ্চগড়। 

৩৪০,২৫ ৫১৬,৪৮৯ ০.৮১ 

একয 

--- ০.৮১ একয ১। জভাপাজ্জর 

জাজন 

২। জগারাভ াবপে 

 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

 -- ম্পবিটি মূল্যায়ণ 

য়বন।  

 ভাবরকানা 

ংিান্ত  জকান 

জযকডৃত্র 

াওয়া মায়বন। 

১১১

। 
ফবিনাযায়ণ 

অগযওয়ারা  

জভৌো-জদফীগঞ্জ 

ঈজেরা- জদফীগঞ্জ 

জেরা-ঞ্চগড় 

২৭৩ ৫০০,৫০৬,

৫০৭ 

০.৬৮ 

একয 

--- ০.৬৮ একয ১। জভাঃ ভাবনক 

 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) ফযাফজয 

জক নবথ সৃেন 

কযায েন্য বনজদৃ 

জদয়া জয়জে। 

 ২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

জদফীগঞ্জ,ঞ্চগ

ড় কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৯৫২/১৪-১৫ 

ম্পবিটি মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১০৭) 

১১২

। 
জভানরার মৃবিকা 

জভৌো-জদফীগঞ্জ 

ঈজেরা- জদফীগঞ্জ 

জেরা-ঞ্চগড় 

১,৩২৩ ৪১৬,৪৭৩,৪

৭৪,৪৭৫, 

৪৭৬, 

১.০৩ 

একয 

-- ১.০৩ একয ১। অনাওয়ায 

জাজন 

২। জভাতাজরফ খান 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১২/০৬/১৪ তাবযখ 

অজফদন কযা 

জয়জে। জেরা 

প্রান কামাৃরয় 

জত কাযী 

কবভনায (ভূবভ) 

ফযাফজয জক নবথ 

সৃেন কযায েন্য 

বনজদৃ জদয়া জয়জে। 

 ২২/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

জদফীগঞ্জ,ঞ্চগ

ড় কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৯৫১/১৪-১৫ 

 ১৫,০০,৫৮৫/- 

টাকা। 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১০৫) 

   জভাট= ৮.১৭ 

একয 

৪.৭৯ একয ৩.৩৮ একয       
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 ঠাকুযগাঁও জেরা             

১১৩

। 
বভেৃাভর দুধযাে 

জভৌো-বেটবচরাযাং 

ও বযনাযায়ণপুয 

ঈজেরা- দয, 

জেরা-ঠাকুযগাঁও 

৮৩,১৫,৭

০,৮৯, 

৯৩,১২,৭৭

, ৯৬, 

৩৬৬,১৪

৩ 

৪৮৩,৪৮৫,

৪৮১,৪৮৬, 

৪৯৩,৪৭০,

৪৪৬,৪৪৭, 

৪৮৮,৪৮৪,

৪৮৯,৪৯২, 

৪২৬,৪৮৭,

১২০১, 

১২০২ 

২.৭২ 

একয 

০.৫৮ 

একয 

২.১৪ একয ১। ভূবভ বপ 

২। এবতভখানা 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ঠাকুযগাঁও 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

ঠাকুযগাঁও ত্ত টত ‘ ’ ২১/১৫  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

০৮/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ঠাকুযগাঁও দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৪১৫০ ও 

৪১৫১/১৪-১৫ 

২৫,৭০,৬৯৫/২৫ 

টাকা (২০১০)। 
জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৯৫) 

১১৪। ফংীধয কেরাভ 

জভৌো-াযপুবগ 

ঈজেরা-দয, 

ঠাকুযগাঁও 

১৭,১১৫০ ৬৬২২,৬৬

২৩,৬৬২৪, 

৬৬২৫ 

২.২২ 

একয 

২.২২ একয ---   ত্তফজেত্ত ফনাভ কেরা প্রা  

ঠাকুযগাঁও এয ভাননীয় 

াআজ াজর্ টয এপ,এভ এ টি 

৪৩/১১ ত্তফচাযাধীন অজে। 

০৮/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ঠাকুযগাঁও দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৪১৪৭/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন। 
জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১০৩) 

১১৫

। 
েয়দয়ার 

অগযওয়ারা জভৌো-

াযপুবগ 

ঈজেরা-দয,  

জেরা-ঠাকুযগাঁও 

১৮,১৯ ৬৬৩৪,৬৬

৩৫,৬৬৩০ 

৪.১৩ 

একয 

---- ৪.১৩ একয ১। অঃ ািায 

২। অযাপ অরী 

৩। ভাদ্রাা 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ০৮/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ঠাকুযগাঁও দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৪১৪৭/১৪-১৫ 

ম্পবিটি মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১০২) 
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১১৬

। 
বফবগফান বাগযী 

জভৌো-ভন্ডরধাভ 

বফগঞ্জ 

ঈজেরা-দয 

জেরা-ঠাকুযগাঁও 

১৯০,১৭২ ১৯১০,৫৮৭

৫ 

১.৩৭ 

একয 

--- ১.৩৭ একয ১। জভাস্তপা 

অরভগীয 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ০৮/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ঠাকুযগাঁও দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৪১৪৮/১৪-১৫ 

ম্পবিটি মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট অজে। 

১১৭

। 
নুভান চজযাবযয়া 

জভৌো-াযপুবগ 

বফগঞ্জ 

ঈজেরা- দয 

জেরা-ঠাকুযগাঁও 

১২২০,১২

২১ 

৬৬৭১/৮০

৫০, 

৬৬৭২/৮০

৫১ 

০.৫৪ 

একয 

---- ০.৫৪ একয ১। আঈবনয়ন ভূবভ 

বপ 

২। শুারন বপ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১১/০৬/১৪ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ঠাকুযগাঁও 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

ঠাকুযগাঁও ত্ত টত ‘ ’ ১৮৪/১৪  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

০৮/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

ঠাকুযগাঁও দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৪১৪৭/১৪-১৫ 

১,৩১,৪৩৬/- 

টাকা(২০১০)। 
জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১০৪) 

১১৮

।  
রুবয়া িয়জকন্দ্র-১ 

জভৌো-বনভজপুয 

ঈজেরা- দয 

জেরা-ঠাকুযগাঁও 

৩৭২,৮৮ ১১৮২, 

১১৮৩, 

১১৮৪ 

১.০২ 

একয 

১.০২ একয --   ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ঠাকুযগাঁও 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

ঠাকুযগাঁও ত্ত টত ‘ ’ ২৭/১৪  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

০৮/০২/১৫ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

ঠাকুযগাঁও দয 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-৪১৪৯/১৪-১৫ 

৯৫,৩২,৪৭৫/৭৮ টাকা 

(২০১০)।  
চুবক্তত্র অজে। 

১১৯

। 
রুবয়া িয়জকন্দ্র-২ 

জভৌো-ঘবনভজপুয 

ঈজেরা- দয 

জেরা-ঠাকুযগাঁও 

২৫৩ ১১৮১ ০.৮০ 

একয 

০.৮০ 

একয 

---   ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ঠাকুযগাঁও 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

ঠাকুযগাঁও ত্ত টত ‘ ’ ২৭/১৪  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

 ৩৩,৮৫,৮৯৪/৮৫ টাকা 

(২০১০)। 
ভাবরকানা 

ংিান্ত  জকান 

জযকডৃত্র 

াওয়া মায়বন। 

   জভাট= ১২.৮০ 

একয 

৪.৬২ 

একয 

৮.১৮ একয       
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 েয়পুযাট জেরা             

১২০

। 
াঁচবফবফ িয় জকন্দ্র 

জভৌো-ফাবরঘাটা 

ঈজেরা-াঁচবফবফ 

জেরা- েয়পুযাট 

৩০,১২৯,

৩৩২, 

৯৫,২৯ 

৩১৯,৩২০,

৩১১,২৮৬, 

৮১৩,৩২৩,

৩২৫,৩৩৯, 

৩৬৭,৩৬৬,

৩৬৫,৩৬৪ 

৩৩৬,৩৬৯,

৩৯৬ 

৪.৯৮৪৩ 

একয 

৩.৮৬৪৩ 

একয 

১.১২ একয ১। খাদ্য গুদাভ 

২। অবুর কারাভ 

৩। কাবুর  

৪। ানা জফগভ 

৫। নান্নু ৬। আঈনু 

৭। সুকুয ৮। অবু 

৯। যবভ ১০। 

জভাোভ ১১। বুরবুর 

১২। তানজু 

১৩। াঅরভ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ ও 

৩০/০৫/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

াবনা জফগভ ফনাভ বফজেব 

এয ভাভরা নং 

২৫/০৯(৬৬/৯৭), 

৪৫/১৪(৬৯/৯৭),১৭১/১১ সুফা 

চন্দ্র দা ফনাভ বফজেব গং এয 

ভাভরা নং ১০১/০৫  েে জকাট ৃ

েয়পুয াট এফং ত্তফজেত্ত 

ফনাভ ত্তিত্ত েয়পুযার্ এয 

কেরা েে ট্রাআবুুনার 

েয়পুযার্ ত্ত টত ‘ ’ ২৭/১৪  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

াঁচবফবফ,েয়পুয

াট  কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৬৯৫/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন। 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

১২১

। 
েগন্নাথ 

অগযওয়ারা 

জভৌো-রুকুবন্দপুয 

ঈজেরা-

োভারগঞ্জ 

জেরা-েয়পুযাট। 

৫৫১,৫৪৭  

৬২৮, 

৬২৯ 

২০১৪, 

২০১৫, 

২০১৬, 

২০১৭, 

২০১৫, 

২০১৪ 

০.৪২ একয 

 

--- ০.৪২ একয 

 

১। োভারগঞ্জ ঈচ্চ 

বফঃরয়। 

২। অান কবফয 

 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ ও 

৩০/০৫/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

অজকরপুয,েয়

পুযাট  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৭৩৮/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  
জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৬৩) 

১২২

। 
ীযারার ও 

তাযাদ 

অগযওয়ারা, 

জভৌো-

রুকুবন্দপুযঈজেরা

অজেরপুয জেরা-

েয়পুযাট 

১/১,৫২০,

৫৩৮ 

৩০০৭, 

৩০১৪, 

৩০১৫ 

০.৪৯৪৩ 

একয 

 

 ০.৪৯৪৩ 

একয  

 

১। োভারগঞ্জ 

াআস্কুর 

২। োভারগঞ্জ প্রাঃ 

বফঃরয় 

৩। অান কবফয 

৪। োভারগঞ্জ াট 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ ও 

৩০/০৫/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

অজকরপুয,েয়

পুযাট  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৭৩৭/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  
জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর 

নং৫৯) 
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১২৩

। 
ভাজদফরার 

অগযওয়ারা 

জভৌো-অজেরপুয 

ঈজেরা-

অজেরপুয, 

জেরা-েয়পুযাট।  

৩৪৭,৩৮

৮,৩৯১ 

৩৯৯,৩৯৮,

৪১৫ 

০.৯১ একয --- ০.৯১ একয  ১। এান অরী 

জদওয়ান 

২। ভবতঈয যভান 

৩। অঃ যাজ্জাক 

অকন্দ 

 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ ও 

৩০/০৫/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

অজকরপুয,েয়

পুযাট  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৭৩৪/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  
জগজেট  অজে।  

১২৪

। 
বেয়নভর  

অগযওয়ারা 

জভৌো-অজেরপুয 

ঈজেরা-

অজেরপুয, 

জেরা-েয়পুযাট।  

৩৭০ ৪১৪,৪১৬ ০.৭৭ একয --- ০.৭৭ একয ১। অঃ েবরর 

২। অঃ যাজ্জাক  

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ ও 

৩০/০৫/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

অজকরপুয,েয়

পুযাট  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৭৩৬/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  
জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৬১) 

১২৫

। 
এ.এন. জািায 

জভৌো-অজেরপুয 

ঈজেরাঅজেরপুয

,েয়পুযাট 

৪৮২,১৪১ ৮২,৮৩ ০.৩০ 

একয 

--- ০.৩০ একয     ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

অজকরপুয,েয়

পুযাট  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৭৪০/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  
জগজেট অজে। 
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১২৬

। 
ীযারার কফদ 

জভৌো-রুকুবন্দপুয 

ঈজেরাঅজেরপুয

,েয়পুযাট 

৬২৯,৬২

৮,৬২৬, 

৬৩০ 

২০৪৮,২০৯

৩,২০৬২, 

২০৬০ 

০.৭৮৯৫ 

একয 

--- ০.৭৮৯৫ ১। ভবতঈর জট্রডা ৃ

২। োভারগঞ্জ বডগ্রী 

কজরে 

৩। অঃ গফুয 

৪। াআদুর আরাভ 

৫। োভারগঞ্জ 

াআস্কুর 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ ও 

৩০/০৫/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

অজকরপুয,েয়

পুযাট  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৭৩৯/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  
জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৬৪) 

১২৭

। 
বযযাভ 

অগযওয়ারা 

 জভৌো-রুকুবন্দপুয 

ঈজেরাঅজেরপুয,

েয়পুযাট 

২১৫৪ ৩১৬৭,৩১

৬৮,৩৩৭০ 

০.৫১৪৪ 

একয 

০.৫১৪৪ 

একয 

---    ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

অজকরপুয,েয়

পুযাট  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৭৩৫/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  
জগজেট অজে। 

   জভাট= ৯.১৮২৫ 

একয 

৪.৩৭৮৭ 

একয 

৪.৮০৩৮ 

একয 

      

 নওগাঁ জেরা :            

১২৮

। 
াজফক এবব জযরী 

ংগন জভৌো-

বফাযীপুয ও 

োত অভরুর 

ঈজেরা-অত্রাআ 

জেরা-নওগাঁ 

৪, ২ ১,১৭২৭,১৭

৩৭,১৭৩৮, 

১৭৩৯,১৭৪

০,১৭৯৫, 

১৭৯৬,১৮০

৩ 

১৬,১৪ 

 একয 

২.৯৫ 

একয 

১৩.১৯ একয ২৫৫ েন বফধ 

দখরদায।  

(নাজভয তাবরকা 

ংমৄক্ত)। 

 বফজেব ফনাভ বডব নওগাঁ েে 

জকাট ৃনওগাঁয ভাভরা নং 

৬২/০৬ বফচাযাধীন অজে। 

২৬/০২/১৫ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

অত্রাআ,নওগাঁ  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-৭৩৫/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন। 

দবরর অজে। 

  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 নাজটায জেরা :            

১২৯

। 
বযযাভ 

অগযওয়ারা 

জভৌো-জগাারপুয 

ঈজেরা- দয, 

নাজটায 

৩৫০,১৫৬ ৭৪৪,৭৪৫,৭

৪৬,৭৪৮,৭

৬২,৭৭২,৭

৭৩ 

০.৯৮ 

একয 

--- ০.৯৮ একয ১। রাআরী খানভ 

২। েয়নফ খানভ 

৩। ভবনয 

৪। বেল্লুয যভান 

৫। অঃ খাজরক 

৬। জযাজকয়া জফগভ 

৭। জগাার চন্দ্র 

জঘাল 

৮। অভানুয যভান 

৯। ভাসুদ খান 

১০। বদুর আরাভ 

১১। জবরভ জখ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

৩০/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) রারপুয 

,নাজটায  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৩২৮৬/১৪-১৫ 

১৮,০৪,৮৮০/৭০ 

টাকা, (২০১০)। 
জগজেট অজে। 

১৩০

। 
নাজটায িয়জকন্দ্র, 

জভৌো-ফড়গাো 

নাজটায দয 

১০ ২৫১৪,২৫১

৫,২৫১৬, 

২৫৩০,৩৬

১৫,৩৬১৬, 

৩৬১৭,৩৬

১৮ 

২.২৮৩৬ 

একয 

২.২৮৩৬ 

একয 

---   আয়াত্তয়া যভান ফনাভ 

ত্তচফ ফাভ গং ভাননীয় 

াআজ াজর্ ট ৮৬৪৮/১৪ 

ত্তফচাযাত্তধন অজে। 

ংিায নাজভ 

নাভোযী অজে। 

ম্পবিটিয বফবিয 

আোত্র ভন্ত্রণারয় 

কর্তকৃ ফাবতর কযায় 

ংগনটি ংিায 

দখজর অজে। যীট 

ভাভরা নং-

৮৬৪৮/১৪ 

দত্তরর অজে। 

   জভাট= ৩.২৬৩৬ 

একয 

২.২৮৩৬ 

একয 

০.৯৮ একয       

 বযােগঞ্জ জেরা :            

১৩১

। 
ভদনরার 

অগযওয়ারা 

জভৌো-জঘালগাবত 

ঈজেরা- ঈল্লাাড়া 

জেরা বযােগঞ্জ 

৩৭ ১১০,১১১,৭

২,৭৩,৯৭, 

৯৯,১০০,১০

১,১১২, 

৯৮,১০৯ 

০.৮৪ 

একয 

০.৬৮ 

একয 

০.১৬ একয ১। সুদীয াা  বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০৩/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ত্তযােগঞ্জ 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

ত্তযােগঞ্জ ত্ত টত ‘ ’ 

২৬৯০/১২ এফং সুনীর কুভায 

অগযওয়ারা ফনাভ ত্তফজেত্ত গং 

ভাননীয় াআজ াজর্ ট ৪২৪১/০৯  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) ঈল্লাাড়া 

,বযােগঞ্জ  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৪৪২১/১৪-১৫ 

মূল্যায়ন য়ত্তন। জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৫৬) 
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 ফগুড়া জেরা :            

১৩২

। 
জ্ঞানীযাভ াযগী 

জভৌো-বকভত 

ববযপুয, 

সুত্রাপুয 

ঈজেরা-দয, 

গাফতরী, 

জেরা- ফগুড়া। 

২৩৩, 

১৪৮৭ 

৩৩৬,৩৩৭,

৩৩৮, 

৩৩৯, 

১২৪৫, 

১২৫০ 

০.৯৭২৫ 

একয  

০.৯৭২৫ 

একয 

--- -- - অব্দুয যভান রুনু ফনাভ 

বফজেব েে জকাট ৃফগৃড়ায় 

ভাভরা নং-

১০৩/০৯,৪৯১/১০,১৯৬/০৯,৩০

/১০ এফং বচফ ফাভ গং 

ফনাভ এখরাসুয যভান গং 

৮৪/১০ বফচাযাধীন অজে। 

২৬/০৬/১৪ ও 

১৮/০২/১৫ 

তাবযজখ ফগুড়া 

জেরায কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) ফগুড়া 

দয ও 

গাফতরী 

ঈজেরায  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৪৬৫৫/১৪-১৫ 

ও ২০/১৩-১৪ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট ও 

দবরর  অজে। 

(ববডঈর নং-

৬০) 

১৩৩

। 
বৃবেচান্দ বুচা 

জভৌো-

অগুবনয়াতাআয 

াাফােপুয 

ঈজেরা- 

জানাতরা, ফগুড়া 

৬১৩,৫৭৫

,২৫২ 

২১৫৬,২১০

৫,৩৭৬ 

০.৭৩ 

একয 

০.৫৫ 

একয 

০.১৮ একয ১। বফএবডব বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

জভাঃ াাোান ফনাভ ফাভ 

গং ভাননীয় াআজকাজট ৃ

৬৭৮৪/১১ বফচাযাবধন অজে। 

২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

জানাতরা ,ফগুড়া  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-০৪(১৩)/১৫-

১৬ 

১৩৪,৭৬,১৯৫/-টাকা। 

(২০১০)।  
জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৬৬)। 

১৩৪

। 
ভদনরার 

অগযওয়ারা 

জভৌো-ধুচাবচয়া 

ঈজেরা-গাফতরী 

জেরা- ফগুড়া। 

৩৬৫,৪১০

,৪০১, 

৪০৬,৯৪৮

,৯৫১, 

৪১১,৪১২ 

জভাট ১১টি 

দাগ 

০.৩৯ 

একয 

--- ০.৩৯ একয ১। আঈব ভূবভ 

বপ 

২। জগারাভ জভাস্তপা 

৩। কনা যানী 

৪। সুেন যকায 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ কাযী 

কবভনায (ভুবভ) 

ধুচাবয়া ,ফগুড়া  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। নাভোযী 

নং-১৪৯৯/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন। 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৬৮)। 
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১৩৫

। 
ওভযচান্দ াবন 

জভৌো-াবযয়াকাবন্দ 

ঈজেরা-

াবযয়াকাবন্দ, ফগুড়া 

২২৮ ৫৩১,১১৬ ০.১২ 

একয 

--- ০.১২ একয ১। াবযয়াকাবন্দ 

যকাযী ঈচ্চ বফঃরয় 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

াবযয়াকাবন্দ 

,ফগুড়া  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২০৭২/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন। 

জগজেট অজে। 

১৩৬

। 
যাঈথভর সুযনা 

জভৌো-াযাে 

ঈজেরা-জানাতরা 

জেরা- ফগুড়া 

১৭৩,১৯৪ ৩৪৯,৩৩৪, 

৩৩৩ 

০.৩৬ 

একয 

--- ০.৩৬ একয ১। াভছুর ক 

২। জতাপাজ্জর 

জাজন 

৩। বদপু 

৪। ইশ্বয চন্দ্র 

৫। মুবক্তজমাো 

ংদ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ফগুিা এয 

কেরা েে ট্রাআবুুনার ফগুিা 

ত্ত টত ‘ ’ ১৪১২/১৩  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

 ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  

ভাবরকানা 

ংিান্ত জকান 

জযকডৃত্র 

াওয়া 

মায়বন। 

১৩৭

। 
তুরাযাভ কাংকবযয়া 

জভৌো-

অগুবনয়াতাআয 

ঈজেরা-জানাতরা 

জেরা-ফগুড়া। 

৬২২,৯৮,

১৭৬, 

৭১৮,৫৯১,

৬২ 

২১৮৯,২১৮

৬,২১৮৫, 

২২০৭,২২১

২,২২৫৬ 

২.১৯ 

একয 

--- ২.১৯ একয  ১। জানাতরা 

ফাবরকা বফঃরয় 

২। অঃ রবথপ 

অকন্দ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

জানাতর 

,ফগুড়া  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২৮/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন। 

জগজেট অজে। 

  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৩৮

। 
সুখানচান্দ জফঙ্গানী 

জভৌো-

অগুবনয়াতাআয 

ঈজেরা-জানাতরা 

জেরা-ফগুড়া 

৭২৮,২৪৯

,১৮১, 

৯৯,৬৩২,

১২৫, 

১৮৪,২৩৮

,৬৩৫, 

৭১৯, ৭২৯ 

২১৬৯,২১৭

০,২১৭৯, 

২১৮২,২১৮

৩,২১২৪, 

২১২৬,২১২

৭,২০২০, 

৮৬,২০৮৫,

৫১৬৪, 

২১৬৮,২০৮

৪,২১২৫ 

৪.১৫ --- ৪.১৫ একয ১। আঈব ভূবভ 

বপ 

২। ভবন্দয 

৩। পবেরাতুন জনো 

৪। পবেরাতুন জনো 

ভবরা কজরে 

৫। জতাোজিক 

জাজন 

৬। জানাতরা 

জৌযবা 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

  ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন। 

ভাবরকানা 

ংিান্ত জকান 

জযকডৃত্র 

াওয়া 

মায়বন। 

১৩৯

। 
যাঈথভর জবথয়া 

জভৌো-

অগুবনয়াতাআয 

ঈজেরা-

জানাতরা, ফগুড়া 

৭৪১,২৪৭,

৭২৪ 

২১০৯,২১২

২,২১২১ 

০.৬৫ 

একয 

--- ০.৬৫ একয ১। আঈব ভূবভ 

বপ 

২। অঃ রবতপ 

অকন্দ 

 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ফগুিা এয 

কেরা েে ট্রাআবুুনার ফগুিা 

ত্ত টত ‘ ’ ৯১৮/১৩ ও 

১৪১৭/১৩  ত্তফচাযাধীন অজে। 

২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

জানাতর 

,ফগুড়া  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২৯/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন। 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৭০) 

১৪০

। 
ধুযভর জবথয়া 

জভৌো-

অগুবনয়াতাআয 

ঈজেরা-

জানাতরা, ফগুড়া 

৬২৯,৬২

৩,৫৬৯ 

২১৮৭,২১৮

৮,২০৯৮, 

২০৯৯ 

০.৫৯ 

একয 

--- ০.৫৯ একয ১। অঃ রবথপ 

অকন্দ 

 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

  ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  

ভাবরকানা 

ংিান্ত জকান 

জযকডৃত্র 

াওয়া 

মায়বন। 

  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৪১। চম্পারার কুঠাযী 

জভৌো-বকভত 

ববযপুয 

ঈজেরা-গাফতরী, 

ফগুড়া 

২৪৩ ৩৪০ ০.৪২ 

একয 

--- ০.৪২ একয ১। অজভদ েগলু বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) গাফতরী 

,ফগুড়া  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২০/১৩-১৪ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন। 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৬২) 

১৪২

। 
বফনয়যাে যায়সুয 

জভৌো-বকভত 

ববযপুয 

ঈজেরা-গাফতরী, 

ফগুড়া 

২৩৫ ৩৪১,৩৪২ ০.২৫ 

একয 

--- ০.২৫ একয ১। ডাকঘয 

২। রেন কানু 

৩। যাভা কানু 

৪। াভছু পবকয 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০২/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

 ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) গাফতরী 

,ফগুড়া  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

২০৭২/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন। 

জগজেট অজে্ 

   জভাট= ১০.৮২২৫  ১.৫২২৫ 

একয 

৯.৩০ একয       

 াফনা জেরা :            

১৪৩

। 
চম্পারার জভঘযাে 

জভৌো-

াবরকাাঠক 

ঈজেরা- জফড়া, 

জেরা-াফনা 

৫৬৭ ৬৩৫,৪৭০, 

৪৭১ 

০.৩৭ 

একয 

০.৩৭ 

একয 

--- --   ২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) জফড়া 

,াফনা 

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৩২০৩/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন, 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৫২) 

  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৪৪

। 
টিকভচাঁদ জফঙ্গানী 

জভৌো-

াবরকাাঠক 

ঈজেরা-দয, 

াফনা 

৫৬৫,৫৬

৬ 

৬৩৪,৪৭২,

৪৭৩, 

০.৩৮ 

একয 

০.৩৮ 

একয 

--- -- -- ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত াফনা এয 

কেরা েে ট্রাআবুুনার াফনা 

ত্ত টত ‘ ’ ৬৪৫/১৩  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

জফড়া,াফনা  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৩২০৫/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন, 

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৪৭ ও ৪৯) 

১৪৫

। 
বচযবঞ্জরার াযদা 

জভৌো-

াবরকাাঠক 

ঈজেরা-জফড়া,  

জেরা-াফনা 

৫৫৫,৫৬০ ৪৬০,৪১৭ ০.১২ 

একয 

 ০.১২ একয- ১। ভভতাে ঈবিন 

গং 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

০৩/০৩/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

অব্দুর ফাজতন ফনাভ বচফ 

ফাভ ও ভূবভ ভন্ত্রণারয় ও 

অবভয জাজন ফনাভ বফজেব 

ভাননীয় াআজকাজটযৃ ভাভরা 

নং৬৮১১/০৬,৫৮০৫/০৮,২৭০৫

/১০ বফচাযাধীন অজে।  

২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

জফড়া,াফনা  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৩২০৪/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন।  

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৪৮) 

  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৪৬

। 
ভদনরার 

অগযওয়ারা 

জভৌো-জচৌফাবযয়া 

ঈজেরা-বাগুড়া, 

জেরা- াফনা 

৩১৪, 

৩২২, 

৩৭৬, 

৩১২ 

৯৮৩,৯৮৪,

৯৯৬,৯৯০, 

৯৮৯,৯৮৮,

৯৮৬,৯৯১, 

৯৯২,৯৮৫,

৯৯৩,৯৯৪, 

৯৯৭,৯৯৮,

৯৮৭ 

৩.৫৫ 

একয 

২.৪২৫০ 

একয 

১.১২৫০ একয ১। অবভয জাজন 

২। যজফর জাজন 

৩। াআদুর আরাভ 

৪। ভখভত ঈল্লা 

৫। অঃ ভান্নান 

৬। ববিকুয যভান 

৭। ফাবুর জাজন 

৮। াবফবুয যভান 

৯। জরবু বভয়া ১০। 

াবন ১১। পেলুয 

যভান 

১২।পেলুয ক 

১৩। াবফনা আয়াবভন 

১৪। অন্জজুভান 

১৫। ভবেৃনা খাতুন 

১৬। হুভায়ুন কবফয 

১৭। জভান্না বভয়া 

১৮। অঃ াবরভ 

১৯। াবভমুজ্জাভান 

২০। নুরুর আরাভ 

২১। অআবযন াযববন 

২২। যবভা খাতুন 

২৩। অবযফুর ক 

২৪। বভরন জাজন 

২৫। ভজডর স্কুর এন্ড 

কজরে 

২৬। লুৎপয যভান 

২৭। পারুক জাজন 

২৮। অঃ কাজদয  

২৯। াঅরভ 

৩০। ভবন্দয 

 ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত াফনা এয 

কেরা েে ট্রাআবুুনার াফনা 

ত্ত টত ‘ ’ ৬৯৪/১৩ এফং 

ত্তফল্লার কাজন গং ফনাভ 

ত্তফজেত্ত গং েে ক ার্ ট াফনা 

৫৯/১১  ত্তফচাযাধীন অজে। 

২৪/০২/১৫ 

তাবযজখ 

কাযী 

কবভনায 

(ভুবভ) 

বাংগুড়া,াফনা  

কামাৃরজয় 

অজফদন কযা 

জয়জে। 

নাভোযী নং-

৬৪১০/১৪-১৫ 

ম্পবিয মূল্যায়ন 

য়বন,  

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

৪৬) 

   জভাট= ৪.৪২ 

একয 

৩.১৭৫০ 

একয 

১.২৪৫০ একয       

 খুরনা জেরা :            

১৪৭ সুজভযভর গাবরচা 

জভৌো-জদফনগয 

ঈজেরা-বদঘবরয়া 

জেরা-খুরনা 

৫৩৮,৪৫৯

,৪৬১ 

১১৯৪,১১৯৭,

১২১০,১২১১,

১২২০,১২২১, 

১২২২,১২২৩

,১২২৫,১২২

৭,১২৯৬ 

৩.১৬ 

একয 

৩.১৬ 

একয 

--- --  ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত খুরনা এয 

কেরা েে ট্রাআবুুনার খুরনা 

ত্ত টত ‘ ’ ১৭৩৯/১২ ও 

৬৫৬৪/১৩   ত্তফচাযাধীন অজে। 

 ৮০,৯৮,৪০০/- টাকা।  জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-  

১১৯) 

  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৪৮

। 
জঘাবলরার জটাবড 

জভৌো-জদৌরতপুয 

ঈজেরা-

জদৌরতপুয, 

জেরা-খুরনা 

১৬১ ২৮৯,২৯০ ০.৪৮ 

একয 

--- ০.৪৮ একয ১। জভাঃ বদুর 

আরাভ 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১৫/০১/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

বফজেব ফনাভ জেরা প্রাক 

খুরনা ল্যান্ড াজব ৃট্রাআবুযনার 

ভাভরা নং ১২২৮/১৩ এফং 

বদুর আরাভ ফনাভ বফজেব 

ভাননীয় াআজকাজটযৃ ৫২০৩/০৭ 

বফচাযাধীন অজে। 

০.৪৮ একয 

ম্পবিয ভজধ্য 

০.৩৯৭৬ একয 

ংিায নাজভ 

জযকড ৃঅজে। 

১,০৮,৭৯,০০৮/- টাকা জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-  

১১৮) 

১৪৯

। 
মুখরার কখতান 

জভৌো-বভরকী 

জদয়াড়া 

ঈজেরা-রুা 

জেরা-খুরনা 

৩৩,৩৫,৩

৮ 

৮২,৮৯,৩৫

/১৩৪ 

০.৬৫ 

একয 

০.৩২৫৬ ০.৩২৪৪ 

একয 

  ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত খুরনা এয 

কেরা েে ট্রাআবুুনার খুরনা 

ত্ত টত ‘ ’ ১৪৪৫/১২  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

০.৬৫ একয 

ম্পবিয ভজধ্য 

০.৩২৪৪ একয 

নদীগজব ৃবফবরন 

জয় জগজে। 

৩৪,৪৮,২৫৮/- টাকা,  জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-  

১১৬) 

১৫০

। 
শ্রীবনফা 

অগযওয়ারা 

জভৌো-বভরকী 

জদয়াড়া 

ঈজেরা-রুা, 

জেরা-খুরনা 

১০৭ ৯৭ ০.৫২ 

একয 

--- ০.৫২ একয ১। জভৌযী 

জযন্দ্রনাথ গং 

বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১৫/০১/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত খুরনা এয 

কেরা েে ট্রাআবুুনার খুরনা 

ত্ত টত ‘ ’ ১৪৪৬/১২  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

 ৫১,০০,৬৫৪/- টাকা। জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-  

১১৪) 

১৫১

। 
জভানরার মুদ্রা ও 

ন্যান্য জভৌো-

বভরকী জদয়াড়া 

ঈজেরা-রুা, 

জেরা-খুরনা 

৩৫ ৮৫/১৩৪ ০.৩৯ 

একয 

--- ০.৩৯ একয ---    ম্পূণ ৃেবভটি নদীগজব ৃ

বফরীন জয় জগজে।  

জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-  

১১৫) 

১৫২

। 
ভাফীয প্রাদ 

বখবেযওয়ারা 

জভৌো-যাোপুয 

ঈজেরা-

রুা,জেরা-খুরনা 

 

৫০,১৮০ ১১৬,২০৪ ১.৯৮ 

একয 

--- ১.৯৮ একয বন্দু জফািভ বফধ দখরদায 

ঈজেজদয েন্য 

১৫/০১/১৫ 

তাবযখ অজফদন 

কযা জয়জে। 

জেরা প্রান 

কামাৃরয় জত 

জকান বনজদৃনা 

াওয়া মায়বন। 

  ৩৫,০০,২২৬/- টাকা।  জগজেট  অজে।  

   জভাট= ৭.১৮ একয ৩.৪৮৫৬ 

একয 

৩.৬৯৪৪ 

একয 

      

  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 চুয়াডাঙ্গা জেরা 

: 

           

১৫৩

। 
জগাকুরখারী 

িয়জকন্দ্র  

(ভবতযাভ 

অগযওয়ারা), 

জভৌো-কুরারা 

চুয়াডাঙ্গা । 

৪১২,৪১৩,

৬৪০, 

৬৪১,৫৬০

৫ 

২৬৯৬,২৭০

৫,২৭০৬, 

২৭০৭,২৭৫

৮,২৭৬৩ 

২.৮৭ 

একয 

২.৭৩ 

একয 

০.১৪ একয ১। জভাঃ াভছু 

ঈবিন 

  ২৯/০৩/১৫ 

তাত্তযজে  াযী 

 ত্তভনায (ভূত্তভ) 

অরভিাংগায 

ত্তন র্ অজফদন 

 যা জয়জে। 

নাভোযী নং-

৬৪/১৪-১৫ 

৫১,১০,৭৮৪/- টাকা  ( 

িানা ফাজদ ) 

ভাবরকানা 

স্বজেয বফলয় 

ভাননীয় 

অদারজতয যায় 

াওয়া বগজয়জে। 

 পবযদপুয জেরা:            

১৫৪

। 
বিকাপুয িয়জকন্দ্র 

(ভাজদফরার 

ফাগাবযয়া)  

জভৌো-অরীপুয 

জেরা-পবযদপুয 

৩০১,৫২৯

,৬৫৩, 

১০৬৬,১০

৬৮, 

১০৯৮,১৩

৩৩, 

১৫৩৬ 

৩৪৫,৩৪৬,

৩৪৭,৩৪৮,

৩৪৮,৩৪৯,

৩৫০,৩৫১, 

৩৫২,৩৫৩,

৩৫৪,৩৫৫ 

২.১৩ 

একয 

১.৪৬ একয ০.৬৭ একয ১। অঃ কবযভ জভাল্লা 

গং 

 অব্দুর কবযভ ফনাভ বফজেব 

ভাননীয় াআজকাজট ৃ১২৫৪/০৬ 

বফচাযাধীন অজে। 

ম্পবিয 

নাভোযী ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারজয়য 

নাজভ কযা 

জয়জে। 

৯,০৪,০২,৯৮৬/- টাকা।  দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-

১১২) 

 ভাদাযীপুয জেরা             

১৫৫

। 
চযমুগবযয়া 

িয়জকন্দ্র জভৌো-

চযখাগবদ 

(ভয়ভনবং জুট 

জট্রডা ৃএন্ড 

ম্যানুপযাকচায 

বর:,ভাদাযীপুয 

১৫৯/১ ৫২০,৫২১,

৫২২,১৩১, 

১৩৭,১৩৮,

১৩৯,১৪০, 

৩১৮/৩৭৩ 

২.৩০১৯ 

একয 

২.৩০১৯ 

একয 

--- ---   ম্পবিয 

নাভোযী ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারজয়য 

নাজভ কযা 

জয়জে। 

মূল্যায়ন  যা য়ত্তন। জগজেট ও 

দবরর অজে। 

ববডঈর নং-    

১১০) 

১৫৬

। 
তুরাযাভ ফযাে, 

জভৌো-চযখাগদী/ 

কুভাযখারী 

ভাদাযীপুয 

৫৫৪/১,৫

০৭, 

৫৮৫,৬৪০

,৬৪৪ 

১০৬৭,১০৬

৮, ১০৬৯ 

১.৬৭৫৭ 

একয 

০.০৭৫৭ 

একয 

১.৬০ একয ১। অঃ জাফান 

খান গং 

 বফজেব ফনাভ ফবদঈযোম্মান 

গং ভাননীয় াআজকাজট ৃ

৩৮৮৮/০৮ বফচাযাধীন অজে। 

০.০৭৫৭ একয 

েবভয নাভোযী 

ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারজয়য নাজভ 

কযা জয়জে। 

মূল্যায়ন  যা য়ত্তন। কগজের্ ও 

দত্তরর অজে। 

১৫৭

। 
াজফক জুট জফাড,ৃ 

জভৌো-চযখাগবদ/ 

খাগবদচযমুগবযয়া, 

ভাদাযীপুয। 

  ১১.০০এক

য 

--- ১১.০০  --   মূল্যায়ন  যা য়ত্তন। ভাবরকানা 

ংিান্ত জকান 

জযকডৃত্র 

াওয়া মায়বন। 

  



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৫৮

। 
অনন্দরার াবন্তরার 

জভৌো-চযখাগবদ 

চযমুগবযয়া, 

ভাদাযীপুয 

  ০.২৫ 

একয 

--- ০.২৫ একয ---    মূল্যায়ন  যা য়ত্তন। ভাবরকানা 

ংিান্ত জকান 

জযকডৃত্র 

াওয়া মায়বন। 

   জভাট= ১৫.২২৭৬ 

একয 

২.৩৭৭৬ 

একয 

১২.৮৫ একয       

 যােফাড়ী জেরা :            

১৫৯। যাভচন্দ্র অগযওয়ারা 

জভৌো-ঈিয ঈোনপুয 

যােফাড়ী। 

১৯০ ৩৪৭৫,৩৪৭

৬,৩৪৭৭,৩

৪৭৮,৩৪৭৯

,৩৪৮১,৩৪

৮৩,৩৪৮৬ 

১.৩৫একয --- ১.৩৫ একয ---    মূল্যায়ন  যা য়ত্তন। ভাবরকানা 

ংিান্ত জকান 

জযকডৃত্র 

াওয়া মায়বন। 

 চট্টগ্রাভ জেরা :            

১৬০

। 
জযরী জপ্র াঈে, 

জভৌো-ভাদাযফাড়ী ও 

জগাাআরডাঙ্গা 
 চট্টগ্রাভ 

৬০৩ ৮৭৮ ১৫০,১৫১,১৫

২,১৫৩, 

১৫৪, ১৫৫, 

১৫৬, ১৫৭, 

১৫৮,১৬৩,১

৬৪, ১৬৫, 

১৩৩,১৩৪, 

২৭৭৮,৬৭, 

৬৭/১৮০,৮৪

,৮০৭,৮০৮, 

৮০৯,৮১৭,১

৪৭৫,১৪৭৭, 

১৪৯২,১৪৭৯,

১৪৮৫ 

১৩.৮৯১০ ১৩.৮৯১০ 

একয 

--   বচফ ফনাভ বডব গং এয 

ভাভরা নং ১২/১৫ (১১১/৯৯), 

বফজেব ফনাভ অব্দুর গপয 

জচৌধুযী গং এয ভাভরা নং 

৭৯৬/১২,অাজভদ ঈল্লা ফনাভ 

বচফ ফাভ এয ভাভরা নং 

৩৩৪/১৩ েে জকাট ৃচট্টগ্রাভ 

এফং জবরভ বফন াজর ফনাভ 

বচফ ফাভ গং এয ভাভরা নং 

৬৯১১/১৩, অঃ খাজরক ফনাভ 

বচফ ফাভ গং এয ভাভরা নং 

৭৫৪/১৩, বফজেব ফনাভ অঃ 

গফুয গং এয ভাভরা নং 

৩৩২৮/১৩ ভাননীয় াআজকাজট ৃ

বফচাযাধীন অজে। 

বচফ, াট 

ভন্ত্রণারজয়য নাজভ 

নাভোযী অজে। 

২৯১,২৯,৫৮,৬৬৯/-( 

২০১০ )। জভাট 
১৩.৮৯১০ একয েবভয 

ভজধ্য ১.৩০৬২ একয খা 

খবতয়ানভুক্ত থাকায় এফং 

অদারজত ভাভরা 

বফচাযাধীন থাকায় ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারজয়য  

১৬/০৯/১২ তাবযজখয 

২৫৬ নং জত্রয 

বনজদৃনায অজরাজক 

কবভটিয ভাধ্যজভ খা 

খবতয়ানভুক্ত ১.৩০৬২ 

একয েবভ ফাজদ ফবষ্ট 

েবভয মূল্য ঈজল্লখ কযা 

জরা।  

দবরর অজে। 

 বফগঞ্জ জেরা :            

১৬১। মুযারীধয 

অগযওয়ারা জভৌো-

জভাস্তপাপুয 
নফীগঞ্জ, বফগঞ্জ।  

৫৭৩,২৭৯,

৫৮৩, ৬৭৫ 

৪৫,১১২,১৬

৫,১৬৬ 

১.০৮ একয --- ১.০৮ একয ১। আনাতগঞ্জ ঈচ্চ 

বফদ্যারয় 

 ত্তফজেত্ত ফনাভ ত্তিত্ত ত্তফগঞ্জ 

এয কেরা েে ট্রাআবুুনার 

ত্তফগঞ্জ ত্ত টত ‘ ’ ১৩৪১/১৩  

ত্তফচাযাধীন অজে। 

 মূল্যায়ন  যা য়ত্তন। জগজেট ও 

দবরর অজে। 

(ববডঈর নং-  

৭৪ ) 

             

   ফজৃভাট= ২৮২.৬৯০

৯৫ একয 

৯৯.৪৭৩২

৫ একয 

১৮৩.২১৭৭ 

একয 

      

 


