
বাদ পড়া অিপত স ি র তািলকা 
 ( অিপত স ি  ত পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৯ অ যায়ী কািশত) 

অংশ- ১ 
ত পণ যা  জনিহতকর স ি  িতত অ া  ত পণ যা  স ি  

আইেনর ধারা ৯ (২) অ যায়ী ।  
 

মৗজা ঃ নং 

কস নিথ নং ও 
উহােত 

তািলকা ি র 
তািরখ 

সরকার ক ক 
দখল/ িনয় ন 
হেনর তািরখ 

ল মািলেকর নাম, িপতার 
নাম ও কানা 

সােবক(এস,এ) হাল জিমর 
পিরমাণ 
(একর) 

স ি র িত 
( ণী) 

বতমান ইজারা হীতা / 
ভাগদখলীকারীর নাম, িপতার 

নাম, কানা ও মাবাইল ন র 

শষ 
ইজারা সন 
ও তািরখ 

ম  খিতয়ান 
নং দাগ নং খিতয়ান নং দাগ নং 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ ১২   
হাটছালা ০১ ৩১৫/৮৮  বস  

ভীম কা  গং 
৬০ 
৬১ 

১৩ 
১ 

  ০.৭১ িবলান    

০২ ২৪/৭৩-৭৪  মাদার সরদার 
িপং- স াসী 

৭০ 
৭১ 

২৫৮,২৬৫ 
৩৬৭,৩৬৩ 
২৫৬,২৫৯,২৬৬,৩৬৯ 
৩৭২ 

  ৩.৬৪ িবলান    

০৩ ০১/২০০৬  দব চরন 
িপং- িবরাজ ম ল 

১১২ ১৩০,১২৬,১১৯,১৪৩,১
৩৩,১৩৪ 

  ০.২৬ িবলান ভগবতী রানী গাইন 
জং- িবজয়  গাইন গং 

  

০৪ ০৩/২০০৬  অ  মাহন 
িপং-মনেমাহন 

৫ ১২৭   ০.১৫ িবলান মিলনা রানী গাইন 
জং- জয়পিত গাইন 

  

০৫ ০৫/২০০৮  অ  মাহন 
িপং-মনেমাহন 

৫ ১১১   ০.২০ িবলান কনা রাম গাইন 
িপং- ঃ কদার গাইন 

  

সওড়া ০১ ৩৬/৮৪-৮৫  সমরেদব সরদার গং ১১৯ ২৪,২৬,১৮৭,২০০,২৪
৪ 

  ১.৩৪ িবলান    

ল করী ০১ ১৭৭/৮৬   ৬৭ ৩০৯ 
৯১০ আেরা 

  ২.১১ িবলান আঃ জববার,ইয়া ব আলী গং   

নাগবা  ০১ ০১/২০০৮  য নাথ ম ল 
িপং- ি য়নাথ ম ল 

১০৭ ২৫৬   ২.১২ িবলান মাঃ ত  
িপং- ঃ িজন া গাজী গং 

  

০২ ০৪/২০০৮  য নাথ ম ল 
িপং- ি য়নাথ ম ল 

৩১ ১৫০   ০.১০ িবলান মাঃ ছালামত গাজী 
িপং- ঃ গালাম গাজী 

  

দউলী ০১ ০৩/২০০৮  নেরশ চ  ব  
িপং- হির চরন ব  

৮৮ ২৪১   ০.১৪ িবলান মাছাঃ জাহানারা খা ন 
জং- রালী সরদার 

  

শংকর র ০১ ০৬/২০০৮  রমা ব  
িপং- ফিন ষন ব  

১/১ ৮৫   ০.০১ িবলান মাঃ আ স সাবাহান 
িপং- ঃ মানাউ াহ সরদার 

  

চাউিলয়া ০১ ০১/২০০৯   ৯ ১৮   ০.১৪ িবলান মাঃ শওকাত হােসন 
িপং- মাঃ ছেলমান গাজী 

  



িব র ০১ ৪৩০/৭৯-৮০  ল ণ চ   
িপং- মাদার ম ল গং  

৪৫,৪৬,৪৭ ৭৫,৭৭,৭৯,৭৯/৪১৯   ০.৯৫ িবলান নেগ  নাথ ম ল 
িপং- মাদার ম ল 

  

মঠবািড় 
গৗিরপির 

০১ ৩৪/৯৮   ৯,১০ ৪৩   ০.১৫ িবলান দীন িমি  
িপং- অ ত আলী িমি । 

  

কািশমাড়ী ০১ Error! ১৫/০৬/৮১ িদলীপ মার 
িপং- হের  নাথ গং 

সাং- ভারত 

৭৩৬ 
৭৭৩ 
৯১৯ 
১৩১৮ 

১৮৬১,৩৭২০ 
৪২১০,৪২১৯ 
৪২৩৩,৩৯০৯,৩৮৮৭,
৩৯২০,৪২০৩,৪২২৬ 

১/১ ১১০১৭,১১০১
৮,১১০২৭,১১০
৪৫,১১০৪৩,৮
৭২৯,৮৬৯/৮৭
০৮,৮৭৪৯,১১
০০৮,১১০৩৫ 

৭.৮৯ িবলান শিফ লইসলাম 
িপং- সাম র রহমান 
সাং- িনজ 

  

০২ ০২/০৬  িবমল সানা 
িপং- সেব র গং 

সাং- ভারত 

৭৪২ ১৮৭৪,২৬৭৩,২৬০৯   ০.১৯ িবলান    

০৩ ২৯৬/৭৮-৭৯  গ াধর  
িপং- কালাচ দ গং 

৪৯৬ ২৭৮২,৩৯৬৫,৩৯৬৪,
২৭৭৭,২৭৭৮ 

  ১৬.১৩ িবলান    

০৪ ৪৬৯/৮১-৮২ ২৪/০৭/৮১ িব  চরন 
িপং- কািল চরন 
সাং-কািশমাড়ী 

৯৩৫ ৩৮৪৫,৩৮৪৭,৩৮৩৮ 
৩৮৪১,৩৮৩৯ 

১/১ ৮৭৪৬,৮৮১৫ 
৮৮১৭,৮৮১৯ 
৮৮২৯ 

১০.০০ িবলান 
 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িপং- সালায়মান গং 
সাং- কািশমাড়ী 

  

০৫ ০১/২০০৭  দেব  নাথ 
িপং- মােনাবর 

১৭ ৭৯৮   ০.০৯ িবলান আ ল বাশার সানা  
িপং- আকেছদ সানা 

  

০৬ ০৫/০৯-১০  িবমল সানা  
িপং- সেব র সানা 

৭৪১ ২৬০৭   ০.০১ িবলান  কািলপদ সরদার 
িপং- যােগ  নাথ সরদার 

  

ক ঠাল 
বাড়ীয়া 

০১ ২৫৮/৮৮ ১৭/০৩/৮৮  পদ  
িপং- অ দা চরন 

৯ 
৪ 

৪৪২,৪৪৪ 
২৫৯,২৪৮ 
২৭২,২৩২ 
২৪৭ 

১/১ ৭৫৩,৪৯৪ ০.৬৬ 
০.৩৬ 
= ১.০২ 

িবলান    

 ০২ ১৬৩/৮৬  মািনক 
িপং- িগিরশ 

৯৯ ৫৯৭,৫৯৮ 
৫৯৯,৬০০ 
৬০২ 

  ০.১৮ িবলান    

শংকরকাটী ০১ Error! ১৪/১১/৭৩ ের  নাথ  
িপং- রাম ল গং 

২১৩ 
২১৪ 
২১৫ 

৪৪২ 
৪৪১ 
৪৪৩ 

  ০.২০
Error! 

িবলান েপ  নাথ 
িপং- রােধনাথ 
সাং- িনজ 

  

 ০২ Error! ১৫/০৫/৭৯ িব পদ 
িপং- কাি ক চ  

১৪৪ ৩৯১ 
৪২৯ 

  ০.১৬ িবলান ঘীরালাল 
িপং- সারদা চরন 
সাং- িনজ 

  

খিলসা িনয়া 
০১ ১০৪/৮৬ 

৩/৪/৮৬ ৩/৪/৮৬ 
পদ ঘাষ 

িপতা- রােশ র 
মিনেমাহন গং 

৪৪৯ 
৩৫, ৪১,৪২, ২৪৫, 
২৯৭, ২৯৫, ৩০৫, 
৩৩৮, ৩৮০, ৩৮১, 

১/১ 
৫২৪ 
১০৭৫ 

১৬১ 
১৮২ 
১৮৫ 

৩.০০ িবলান 
আঃ রশীদ, িপং- ছা ার 

হলাল হােসন িপং- িলয়াকত 
সাং- িনজ 

 
 



িপং-যতী  নাথ 
সাং- ভারত 

৩৮২, ২৫৫, ২৫৬, 
৩০৪ সহ অ া । 

২২৭ 
৪২৫ 

 

০২ ১৪১/৮৬ 
১৫/৫৫/৮৬ ১৫/৫/৮৬ 

ি েরাধ বাছাড় 
িপং- জয়নারায়ন 

 
৪৯৫ ৩৩১, ৩৩৩ ১/১ ৪৬৭, ৪৭৬ ৫.০০ িবলান 

গালাম বারী শখ, িপং- ঃ 
ব ার শখ 

আিব ল হক, িপং- কােশম 
শখ 
 

 

 

 
০৩ ১০/৭৩-৭৪ 

৩/৩/৯৩ ৩/৩/৯৩ অ ল, রতন, অ ল 
িপং- িবহারী লাল  ৩ ৭৬১, ৭৮২ ১/১ ১২৩৪ ২.৬৪  

আরমান, িপং- মেছর  
আ ব, িপং- মিন ীন, সাং- 

চকবারা 
 

 

 
০৪ ০৪/২০০৬  

ি েরাদ বাছাড় 
িপং-জয় নারায়ন ৪৯৫ ৩৩১,৩৩৩   ১.৬৯     

 
০৫ ৫০৮/৮১-৮২   পদ  ২৪৯ ১২৭৪   ০.৪৮ িবলান নমাম খ  

িপং- মাদার খ    

িরয়া 
০১ ৬১/৭৪-৭৫ 

১৯/৫/৭৪ ১৯/৫/৭৪ 
গেনশ চ  িদং 

িপং- িগিরশ চ , 
 সাং- র  

৮১ ২৯৭,২৯৮, ২৯৯ ১৮৯ 
২০৩ 

২৫২, ২৮২, 
২৯৭ ১.৬৫ িবলান 

আঃ রিশদ, িপং- ঃ জেবদ 
আলী 

সাং- িরয়া 
 

 

 
০২ ০৮/২০০৮   ামািনক 

িপং- কদার নাথ ৭০ ৩৫৫   ২.১৪ িবলান মাঃ নাঈম হাসান 
িপং- শিফ হাসান গং   

গা রা 
০১ ২২৯/৭৭-৭৮ 

২১/৬/৭৭ ২১/৬/৭৭ হমনাথ, িপং- চ  কা  
সাং- িনজ ১৬৭, ২৭৬ ১২৮৪, ১২৯৪, ১২৮৬, 

১৮১৭, ১৩২৭ ১/১, ৪৯, ৫৪১ ৮৪৩৭, ৮৪৩৮ ১.১৬ িবলান 
আঃ জিলল, িপং- দিব ীন, 
কায়েকাবাদ, িপং- আিছর ীন  

সাং- জেলখালী 

শষ 
ইজারা সন 
ও তািরখ 

ম  

 
০২ ৫০৬/৮১-৮২ 

২/৩/৮২ ২/৩/৮২ সফা াহ গং 
িপং- মাছা ী ৯ 

৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, 
৩৫১, ৩৪৩ সহ 

অ া । 
৩৪৯ ১৪৮০ 

৬০২৮ ৪.৬৬ িবলান িনমান খ , িপং- মাদার 
সাং- িনজ  

 

ফলকা  ০১ ২৪০/৮৭  খেগ  নাথ  
িপং-িবরাজ ম ল গং 

 

৩০৭ 
 

৬৩৬ 
৬৩২ 

  ০.২২ িবলান    

 ০২ ৩২/৭৩-৭৪  ম ল ,রবী  
িপং- প ানন 

২৩২ 
২৩৩ 

৭৪৭,৭৪৯ 
Error!,১১৩৫ 
 

  ০.৭১ িবলান    

 ০৩ ২৯৯/৮৮   ১/২ ২৫৮,২৫৯ 
২৬২,২৬৩ 
২৬৪,২৬৬,২৬৯ 

  ০.২৪ িবলান    

ঈ রী র ০১ ৩৫০/৭৮-৭৯  কেদব 
দীনব ◌ু 

িপং- িশিরশ চ  গং 

১৪৫ 
৩৩৪ 
৩৩৬ 
৩৩৮ 

৮০,৮৮ 
৮৯,৮১ 
৮৭ 

  ০.৮৩ িবলান    



 ০২ ০২/২০০৮  অভয় চরন বাছাড় ১২ ৩৭৮   ০.১০ িবলান জাহা ীর আলম গাইন 
িপং- জববার গাইন  

  

বংশী র ০১ ৮৯/৯৮   ৯৮ 
৯৯ 

৯৪০,৯৪৩ 
৯৫৩,১০২৩ 
১০২৫,১০৬৩ 
১০৭১,৯৫১ 
১১২৭,১১২৮ 

  ০.১২ 
০.০৬ 

িবলান অিনল মার ঘাষ 
িপং- দেব  নাথ ঘাষ 

  

তালবািড়য়া    ০১ ৪৪৩/৮০-৮১ 
০৩/০৩/৮১ 

০৩/০৩/৮১ ১। অিজত চ  
২। তারাপদ 

িপং- হারান ম ল 

৩ ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৪ ও 
৫৯১ 

  ৪.১৭ িবলান 
িবলান 
িবলান 

 
িবলান 

১। মাঃ ন র আলী গাইন 
িপং- বিছর উ ীন 
সাং- কািলকা র 
২। আনছার আলী গাইন 
িপং- সালাইমান গাইন 
সাং- ছাট পট 

 উপেজলা 
িম 

অিফেসর 
িভ িপ 
ইজারা 
কেসর 
রিজঃ 

অ যায়ী 
ইজারা 
িহতার 
নাম 
দওয়া 
হইল। 

 ০২ ৪৪৪/৮০-৮১ 
০৩/০৩/৮১ 

০৩/০৩/৮১ ঐ ৩ ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৪ ও 
৫৯১ 

  ৪.১৯ িবলান 
িবলান 
িবলান 

 
িবলান 

১। লজার আলী মাড়ল 
িপং- মেছর আলী মাড়ল 
২। এনছার আলী মাড়ল 
িপং- জরআরিদ মাড়ল 
সাং- ছাট পট 

 ঐ 

 ০৩ ৪৪৫/৮০-৮১ 
০৩/০৩/৮১ 

০৩/০৩/৮১ ঐ ৩ 
 

৪ 

৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩ 
৫৯১,৫৫০,৫৫৪ 
৫৫৫,৫৬৬,৫১১ 

  ৪.৮৪ িবলান 
িবলান 
িবলান 

 

১। জরাবিদ মাড়ল 
িপং- চ দ মাড়ল 
২। শখ মাসেলম আলী 
িপং- এছার আলী 
সাং- দওল 

 ঐ 

 ০৪ ২৫৮/৮৮  ১। অিজত চ  
২। তারাপদ 

িপং- হারান ম ল 

৩ ৫৮৪,৫৮২   ০.৩৩ িবলান    

 ০৫ ১৩১/৮৬  রাইচরন পাইক 
িপং- িরকনাথ পাইক 

২০৪ ৯২২,৯২৯,৯৮৭/৯৯৫,
৯২৮/৯৯৬,৯৩০/৯৯৭ 

  ০.০৪ িবলান    

হিরনগর ০১ ২৩৬/৭৭-৭৮  খেগ  নাথ 
িপং- হের  নাথ গং 

৪৮৫ ৮৪৮ 
৮৪৯ 
৮৫০ 

  ১.৪২ িবলান    



৮৫৫ 
৮৫৭ 

 ০২ ৫৩৯/৮১-৮২  চরন গং 
িপং-  

৪৬৩ ৮৯ 
৯০ 

  ৩.২৫ িবলান    

 ০৩ ০৪/৮৩-৮৪  চরন গং 
িপং-  

৪৬৩ ৮৯ 
৯০ 

  ০.৭৬ িবলান    

 ০৪ ২০৯/ ৮৭  চরন গং 
িপং-  

১/৮১১ ২৫৭৭,২৯৫৪ 
২৬৩০,২৬৩১ 

  ৩.৩০ িবলান    

 ০৫ ১৫৭/৮৬  চরন গং 
িপং-  

১/৮১১ 
১/৫৭৫ 

৩০৮৩,২৩০১,২৩০৪,
২৫৬৫ 

  ৭.৬০ িবলান    

 ০৬ ২১১/৮৭  রাখাল চ   
িপং- কাি ক চ  

৬১৪ ১১১৫ 
১১১৭ 

  ১.৬৬ িবলান    

 ০৭ ২০৭/৮৭  খেগ  নাথ  
িপং-িদগ র ম ল 

৫৯৫ ২৫২৯ 
২৬০৬ 
২৬০৭ 
২১৭৯ 
২১২৭ 
 

  ১.৩৩ িবলান    

 ০৮ ৪৯৩/৮১/৮২  িবের র  ম ল 
িপং- পানাথ 

৪৫৬ ২৩৫৬ 
২৩৬৫ 
২৩৬৯ 

  ৪.২৬ িবলান    

 ০৯ ১৯৮/৮৭  অধর ম ল  
িপং- তারক ম ল 

৩৮৯ ১৩৪২ 
১৩৪১ 
১৩৪৩ 

  ০.৫০ িবলান    

 ১০ ৮২/৮৬  শেল  নাথ 
িপং- জনাথ 

৩৮৯ ১৩৪১ 
১৩৪২ 
১৩৪৩ 

  ২.০০ িবলান    

 ১১ ৫৩২/৮১-৮২  িবনয় ,অ ল,ধীের  
িপং- রাজ   

৩৪৪ ২৬৩০ 
২৬৩১ 
২৬১৮ 
২৬১৭ 
২৬১৯ 

  ১.৮০ িবলান    

 ১২ ০৫/৮৩-৮৪  তারক 
িপং- ল ণ গং 

২৮৩ ৭৯৫ 
৮৩৭ 
৭৯৬ 

  ০.৩৮ িবলান    

 ১৩ ২১০/৮৭  অধর 
িপং- তারক গং 

৩৮৯ ১৩৪১ 
১৩৪৩ 

  ১.০০  িবলান    

 ১৪ ৩৯৫/৭৯-৮০  হের  গং  ৬০৩ ১০৫০,১০৭১   ১.০০ িবলান    



িপং- অ  ৬০৪ 
৬০৫ 
৬০৬ 

১০০৫,১০০৪ 
৭৫ 

 ১৫ ৫৩৭/৮১-৮২  অেঘার নাথ গং 
িপং- ীজবর 

৩ 
৪ 
৫ 

২৯৯৭,২৯৯৮,২৯৯৯ 
৫৪,৫৮,৬০,৬২,৬৫,৫
৫ 
৫৭,৬৩,৬৬ 

  ৩.২১  ৩ ও ৪ নং খিতয়ান 
ইসমাইল র মৗজা  । জিম 
১.৩৩ একর এবং ৫ নং 
খিতয়ান  হিরনগর মৗজা  
। জিম-১.৮৮ একর। 

  

 ১৬ ৫৩৯/৮১-৮২  চরন গং 
িপং-   

৪৬৩ ৮৯ 
৯০ 

  ০.৫৫ িবলান    

 ১৭ ১৯৪/৭৬-৭৭   ৩৩৯ ৩০২,৬৬২, 
৬৭৫,৬০০, 
৬১৯,৭৪৯,৬৭৯,৩২০,
৩২১,৩২৩ 

  ৩.১০ িবলান আরশাদ আলী  
িপং- আঃ জববার 

  

 ১৮ ৩৩/৮৪-৮৫  অিখল ,বা ল 
িপং- ব নাথ গং 

৪ ২৩৭০,২৩৭২,২৩৯২   ৪.৪৪ িবলান 
 

জানাব আলী কা িজ 
িপং- দীন আলী গং 

  

 ১৯ ২১৬/৮৭   ৪৫৬,৫৯১,
৬১৭,৩০,
৩৪,২৬ 

২৩৫৬,২৩৬৫,২৩৬৯,
৪১৮, 
৩০০৭,৪২২, 
২৩২৮,২৩২৯,৪০৪,৪
২৫, 
৬১৭ 

  ৩.৩৬ িবলান আ  জােবর মাড়ল 
িপং - নছারালী মাড়ল 

  

 ২০ ২১১/৮৭  ামলাল 
িপং- কানাই লাল 

৬৬৯ ১৪৭১   ১.৬২ িবলান আিজজ সরদার গং 
িপং- ফজরালী  

  

ীগ  ও 
হিরনগর 

০১ ৫১৫/৮১-৮২  অনীল চে াপা ায় 
িপং- ের  নাথ 

চে াপা ায় 
গং 

৪,১৯৯ 
৩৫৩,৭১৫ 

১০৪৪,৪৩৬ 
৯৫৯,২৪১৪, 
২৩৪০ 

  ১০.২৩ 
১.৩২ 

িবলান    

রামচ র ০১ ৩৩৭/৮৮  ভগবতী চরন রায় 
িপং- ামা চরন রায় গং 

৩ ২১৭ 
২২৭ 

  ০.৮৮ িবলান শাম র রহমান 
িপং- ম  ঢালী গং 

  

 ০২ ০২/২০০৭  রবী  নাথ রায় চৗ রী 
িপং- তল  রায় চৗ রী 

৩,৯,২৯,১
১৯ 

৩৪৬,২২৭,২৫৭,২৫৮,
২১৬ 

  ৫.৮৩ িবলান জােম মসিজেদর পে  
আিজ ল হক  

  

 ০৩ ০৩/২০০৭  রবী  নাথ রায় চৗ রী 
িপং- তল  রায় চৗ রী 

৩,৯,২৯,১
১৯ 

৩৪৬   ১.০২ িবলান মাঃ হািফ র রহমান  
িপং হােফজ শিহ াহ গং 

  

 ০৪ ১০/২০০৮  জািতষ 
িপং-  চ  

৩,৯ ৩৪৬   ০.৪৪ িবলান মাঃ আলী হােসন গাজী  
িপং- ঃ মাে জ গাজী 

  

হিরনাগাড়ী ০১ ০৯/৮৩-৮৪  শীতল চ  গং 
িপং- বামা চরন রায়  

২০ ১০২,১০৩ সহ 
অ া । 

  ১.১৫ িবলান প ানন ম ল  
িপং- ব ব ম ল গং  

  



কাটাখালী ০১ ২৬৬/৮৮  উদয় মার দাস 
িপং- ের  মার দাস গং 

৫২ ২১৩   ১.০০ িবলান অ ত মির রি ত 
িপং- পদ   

  

 ০২ ৩১৪/৮৮  গ া সাদ গং িপং- সতীশ  
সনেমাহন 

িপং- গািব  গং 

২ 
৪ 

১০৪ 
১১২ 

  ১.০০ িবলান সমবায় সিমিতর পে  আ ল 
কােশম 

  

 ০৩ ২১/৯৮  গ া সাদ গং  
িপং- সতীশ  
এনেমাহন 

িপং- গািব  গং 

২ 
৪ 
৫৬ 
৯৮ 

১৪৫,১৫৭ 
৬৩,৭৭ 
১০০,১৮৪ 
১৪৩,২৩০,৮,৬৬,১০২ 

  ৫.৯৯ িবলান সা ার মা া 
িপং- এলাম মা া গং 

  

 ০৪ ০৬/৮৩-৮৪  গ া সাদ  
িকরন 
শাি  
িপং-  

৫ ১১২,১২৯,১৩৫,১৪৪,১
৪৫,১৫১,১৫৩,১৫৭,১৫
৯,১৫৮,১৬০,১৮১,১৮
৭,২৩৫,২৫১, 
১৪৮,১৫৯ 

  ১২.২২ িবলান জােম মসিজেদর পে  মীর 
আলী মা া 

  

রারীকা  ০১ ৯২/৯৮ ২২/১০/৯৮ রায় ধী  নাথ চŠ রী  
িপং- রায় যতী  নাথ 

চŠ রী  

২৮ ১   ০.৮১ িবলান আঃ মােজদ  
িপং- খােতর আলী 

  

 ০২ ০৭/২০০৮  ভবনী কা  িমি  
িপং- িনবারন িমি  

১/১ ১৩   ১.৭৭ িবলান আঃ হািকম গাজী 
িপং- ঃ আরশাদ আলী গাজী 
গং 

  

ল ীনাথ র ০১ ১৯৪/৮৭  ধী  নাথ রায় চŠ রী 
িপং- যতী  নাথ রায় 

চŠ রী 

২১ Error!   ২.৭০ িবলান িনমাই ম ল 
িপং- প ানন ম ল 

  

র জখালী ০১ ৫২৭/৮১-৮২  ধী  নাথ রায় 
িপং- যতী নাথ রায় 

১০৩ ৩০,৫৫ 
৪৫,৪৬৭ 
৪৬৮, 

  ২.৭২ িবলান মাজাে ল হক 
িপং- মাহরালী  

  

হাজী র ০১ ৫৩৮/৮১-৮২  কা  
িপং- গাপীকা  গং 

৩৫ 
৯ 
৩৪ 

৩৬৩   ০.১৫ িবলান গালাম বারী  
িপং- হািমদ উ ীন 

  

 ০২ ০৩/৯৯  কা  
িপং- গাপীকা  গং 

৯ 
৩৫ 
৩৪ 

৩৬৪   ০.৬৬ িবলান আিজজ গাজী 
িপং-  এ াজ গািজ 

  

 ০৩ ২৫/৯৯   ৮ ৩৬৩   ০.৫০ িবলান আ  সাঈদ  
িপং-ইউ ফ মি ক 

  

রামজীবন র ০১ ১৭/৯৯  উদয় মার দাস 
িপং- ের  মার দাস 

১৭ ৯৯ 
১০০ 

  ১.০০ িবলান িমজা র রহমান 
িপং- ল ইসলাম সরদার 

  

রাজা র ০১ ১৯/৮৩-৮৪  ভগবতী চরন রায় 
িপং- ামাচরন গং 

৪১,৩৯ 
২৬,২৩ 

১৩ 
১৫ 

  ০.৫০ িবলান নওেশর গাজী  
িপং- গহরালী 

  



১৬ 
 ০২ ৩১৮/৮৮  িনিনলময়ী রায় 

িপং- ামাচরন গং 
১৪, 
২৫ 

৬১   ০.৩৩ িবলান আকরা ল ইসলাম 
িপং- মাবারক গাজী 

  

 ০৩ ১৩৮/৮৬ 
৩৩১/৮৮ 

 মিতলাল রায়  
িপং- ামাচরন রায় গং  

৩১,৩২ 
২৫,৯,১৪ 

৫,৫৬ 
৪৭,১২৯ 
৪৮ 

  ২.৮৩ িবলান আঃ মিজদ 
িপং- মাে জ আলী 
ও ঈমান আলী গং 

রাজা র 
ও 

ামনগর 
ছাট একই 
কস । 

 

 ০৪ ২৭/৯৭  িনিনলময়ী রায় 
িপং- ামাচরন গং 

১৪ ১২৯   ০.১০ িবলান আঃ রা াক 
িপং-আঃ বারী গাজী 

  

 ০৫ ৩০/৯৭  িনিনলময়ী রায় 
িপং- ামাচরন গং 

১৪ ১২৯   ০.১১ িবলান শাম র রহমান 
িপং- ফিকর গাজী 

  

 ০৬ ০৫/৯৭  িনিখল ময় রায় 
িপং- ামচরন রায় 

১৪,১৫,২৫,
৪০ 

৪৪   ০.৬৬ িবলান এ াজ আলী মাড়ল 
িপং- মাদার মাড়ল 

  

লতলী 
রামচ র 

০১ ২৩/৯৮  উদয় মার দাস 
িপং- ের  মার দাস 

১৬ ৬৮,১৪,৪৮ 
২১১ 

  ০.৬১ িবলান পদ মািণক 
িপং- শেল  মািণক 

  

মিহষী 
কািলকা র 

০১ ২৬৭/৮৮   ৩ ১৪ 
১৫ 

  ০.৩২ িবলান শা  িমি  
িপং- হিরপদ িমি  

  

গড়েকামর
র 

০১ ০৯/২০০৮  িব নাথ,শশীবর গং 
িপং- ফ ক সরদার 

৩১১ ৯৫৮ 
৯৫৯ 
৯৬০ 
 

  ০.৫০ িবলান শামীমা নািগস 
জং- কাম ল ইসলাম 
সাং- গড়েকামর র 

  

বাদঘাটা 

০১ ৫৪২/৮১-৮২ 
৩১/১০/৮৩ ৩১/১০/৮৩ 

ধরণী মাহন  
িপং- ারেমাহন রায় 
৮৫ নং আমহা  ি ট 
কিলকাতা 

১৮৮ ১৬৪ ১/১  .৪০ ব ধ 

হযরত আলী গাজী 
িপং- মেছর আলী গাজী 
সাং- নিক র 

  

হায়বাত র, 
০১ 

৫২/৯৮ 
০৯/০৬/৯৮ ০৯/০৬/৯৮ 

ের  নাথ 
িপং-  চরণ কমকার 
সাং- ভারত 

২২২/১ ৪৩/৪৭০ 
৪৩/৪৭২ 

  .৫০ িবলান আ ল বােরক 
িপং- আ র রহমান 
সাং- হায়বাত র 

  

নিক র 
মাজাট ০৩ ৫০৯/৮১-৮২ 

২৫/০২/৮২ ২৫/০২/৮২ 
পা াময়ী দবী 
জং- শীল মার খাজ  
হাল সাং- ভারত 

৮৩, ৮৪ ১০৯, ১১০, ১১১ ১/১ .৯৫ 
িবলান  রােশ ল ইসলাম 

িপং- কােশম আলী 
সাং- নিক র মাজাট 

  

চি র 
০৪ ২১/৭৩-৭৪ 

১২/০৭/৭৩ ১২/০৭/৭৩ 
গালাপ রী 

জং- নারায়ন চ  ম ল 
সাং- চি র 

৩০ ৪৮৩, ৪৮৬, ৪৮৮   ০.৯৬ িবলান 
লতান গাজী 

িপং-মিন ীন গাজী 
সাং- চি র 

 
 

চি র ০৫ ৪৪০/৮১-৮২ 
১৮/০২/৮১ 

১৮/০২/৮১ ধীের  নাথ  
িপং- কািলচরণ গাইন 
সাং- ভারত  

৫২, ৫১, 
৮৮, ৮৯, 
৯১, ৯২, 

৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, 
৫৭৩, ৫৭৮, ১৮৩, 
৪৭১, ৪৭৩ আরও 

  
১.৪৩. িবলান 

 সনাতন গাইন 
িপং- কালীচরণ গাইন 

সাং- চি র 

  



৯৩, ৯৪, 
৯৫, ১১২, 
১১৫, 
২৪৮, 
২৪৯, 
২৫৩, 
১১৬/২, 
২৮১/১ 

ও 

অ া  
ও 

ামনগর 

০৬ ২৪২/৭৭-৭৮ 
২৯/০৭/৭৭ ২৯/০৭/৭৭ 

ক  পদ, নারায়ন পদ ও 
গৗর পদ 

িপং- ত িগিরজা নাথ 
সাং- ভারত 

১৭২ 
 
 
 
 
 
 
১৭৩ 

৭৫২, ৭৫৩, ৭৬০, 
৭৬৩, ৭৫৫, ৭৫৭, 
৭৫৮, ৭৬১, ৭৬২, 
৭৬৪, ৭৬৫ 
 
৩২৭ 

  ৫.২০
Error! 
 
 
 
 
৩.১৬
Error! 

িবলান 
 
 
 
 
 
 
িবলান 

মাঃ খাজা নািজম উ ীন 
িপং- ওমর আলী সরদার 
সাং- নিক র 

  

 
০৭ ০২/২০০৯  

মঘনাথ 
িপং- শেল  নাথ 

৬৫০ ৩৭২   ০.০৫ িবলান আববাস আলী গাজী 
িপং- ঃ রালী গাজী 

  

মাহ দ র 
০১ ০১/২০১০  যােগ  নাথ  

িপং- অেঘার নাথ ২৫৫ ৪৬০/৪৭৬   ০.০৩ িবলান মাছাঃ শািহনা খা ন 
জং- ইি স আলী সরদার   

পাড়াকাটলা 
ও 
িড়েগায়ািল

নী 

০১ ১০৫/৭৪-৭৫  সহােদব িব াস 
িপং- পচাদ িব াস 

২৭০,৪২৪ ৬১৭   ০.৯০ 
১.০১ 

িবলান    

জাবাখালী ০১ ৩৭/৭৩-৭৪   ১/৬৭ ১৫৩   ২.৩৮ িবলান িচ র ন দ 
িপং-   

  

মি নগর 

০১ ২৩৮/৮৭ 
তাং- ০৮/১১/৮৭ ০৮/১১/৮৭ 

(১) কালীচরন ম ল, িপং- 

মেহশ চ  ম ল, (২) লাল 

মাহন ম ল, িপং- গািব  

ম ল, (৩) িনতাই পদ, (৪) 

লাল চ , (৫) হের  নাথ, 

(৬) অ ল চ , িপং- 

বা রাম ম ল, (৭) 

ই ষণ (৮) অি নী িপং- 

বস  মার ম ল, (৯) 

৩০ ২৬৯ ২৫০ ২৬৭ 
 ২৫১   ১.০০ িবলান 

   



িকরণ বালা, জং- শ চ  

ম ল, (১০) ভবিস  ম ল, 

(১১) দীননাথ ম ল, (১২) 

িবেনাদ িবহারী, িপং- অ র 

মার ম ল, (১৩) 

মেনার ন, (১৪) 

জ ািতর ন, িপং- িনবরণ 

চ  ম ল, (১৫) অিধর 

মার, িপং- ষন ম ল, 

(১৬) ধীের  নাথ, (১৭) 

শীল মার, (১৮) অিনল 

মার, িপং- কািলচরণ 

ম ল,(১৯) িগিরশ চ , 

(২০)  িবহারী, িপং- 

ভজহির ম ল নাম হেব। 
 

০২ ২৬২/৮৮  
তাং-০৬/০৫/৮৮ ০৬/০৫/৮৮ 

(১) কালীচরন ম ল, িপং- 

মেহশ চ  ম ল, (২) লাল 

মাহন ম ল, িপং- গািব  

ম ল, (৩) িনতাই পদ, (৪) 

লাল চ , (৫) হের  নাথ, 

(৬) অ ল চ , িপং- 

বা রাম ম ল, (৭) 

ই ষণ (৮) অি নী িপং- 

বস  মার ম ল, (৯) 

িকরণ বালা, জং- শ চ  

ম ল, (১০) ভবিস  ম ল, 

(১১) দীননাথ ম ল, (১২) 

িবেনাদ িবহারী, িপং- অ র 

মার ম ল, (১৩) 

মেনার ন, (১৪) 

৩০ ২২৫   ০.৭০ িবলান   

 



জ ািতর ন, িপং- িনবরণ 

চ  ম ল, (১৫) অিধর 

মার, িপং- ষন ম ল, 

(১৬) ধীের  নাথ, (১৭) 

শীল মার, (১৮) অিনল 

মার, িপং- কািলচরণ 

ম ল,(১৯) িগিরশ চ , 

(২০)  িবহারী, িপং- 

ভজহির ম ল নাম হেব। 
 

০৩ ৪৬৪/৮১-৮২ 
তাং-০৯/১১/৮১ ০৯/১১/৮১ 

কািলচরণ ম ল, িপং- 

মেহ  ম ল। ২৬ ১৮৯   ১.২৮ িবলান   
 

 

০৪ ৫২৩/৮১-৮২ 
তাং- ২৮/১১/৮৪ ২৮/১১/৮৪ 

১। কািলচরণ ম ল, িপং- 

মেহ  ম ল,  
২। অন  ম ল, িপং- 

মািনক চ  ম ল। 
২৬  
১১ 

২৪, ১ 
২৯, ৩৫ 

৩৪ 
০৪ 

  ২.১৭ িবলান  

১১ নং 
খিতয়ান 

গানা 
মৗজা 
 জিম- 

১.১৭ 
একর 

 

 

০৫ ১৮৬/৬৯-৭০ 
তাং- ২৫/০৫/৬৯ ২৫/০৫/৬৯ 

কেদব, অ ,  ম , 

িপং- ঋিষবর ম ল, 

কািলচরণ, িপং- মেহ ,  

িগিরশ,  িবহারী, িপং- 

ভজহির, অ নী 

মার,&ই ষন, িপং- 

বস , ধীের , শীল, 

অমল, িপং- নেগ , িকরন 

বালা-জং- শচ , সাং- 

িনজ 

৮৭ 
২৪৩ 
২৪৫ 
২৫৫ 

  ৩.০০ িবলান   

 

 

০৬ ১৮২/৬৯-৭০ 
তাং- ২৫/০৫/৬৯ ২৫/০৫/৬৯ 

কেদব, অ ,  ম , 

িপং- ঋিষবর ম ল, 

কািলচরণ, িপং- মেহ ,  

িগিরশ,  িবহারী, িপং- 

৮৯ 

২২১ 
৩০০ 
৩০১ 

 

  ৩.০০ িবলান   

 



ভজহির, অ নী 

মার,&ই ষন, িপং- 

বস , ধীের , শীল, 

অমল, িপং- নেগ , িকরন 

বালা- জং- শচ , সাং- 

িনজ । 
 

০৭ ১৮৫/৬৯-৭০ 
তাং- ২৫/০৫/৬৯ ২৫/০৫/৬৯ 

কেদব, অ ,  ম , 

িপং- ঋিষবর ম ল, 

কািলচরণ, িপং- মেহ ,  

িগিরশ,  িবহারী, িপং- 

ভজহির, অ নী 

মার,&ই ষন, িপং- 

বস , ধীের , শীল, 

অমল, িপং- নেগ , িকরন 

বালা- জং- শচ , সাং- 

িনজ । 

৮৭ 
২৪৩ 
২৪৫ 
২৫৫ 

  ৩.০০ িবলান   

 

 

০৮ ১৫৭/৭৬-৭৭ 
তাং-০২/১১/৭৬ ০২/১১/৭৬ 

কেদব, অ ,  ম , 

িপং- ঋিষবর ম ল, 

কািলচরণ, িপং- মেহ ,  

িগিরশ,  িবহারী, িপং- 

ভজহির, অ নী 

মার,&ই ষন, িপং- 

বস , ধীের , শীল, 

অমল, িপং- নেগ , িকরন 

বালা- জং- শচ , সাং- 

িনজ । 

৮৬ ৩৮২   ৩.০০ িবলান   

 

 
০৯ ০৬/০৯-১০  

মেহশ চ  ম ল 
িপং-উমা চরন  ৩০ ২৫৬,২৬৩   ০.৪৩ িবলান সিলমা আকতার 

িপং- মাক র রহমান  
 

গানা ০১ ৫২৪/৮১-৮২ 
তাং- ২৪/০৪/৮২ 

২৪/০৪/৮২ পদ ম ল, িপং- উ ম 

ম ল, িবজয়  ম ল, 
১১ ১, ৩, ৪, ৪১ ৫১   ২.১৬ িবলান   

 



িপং- ধীের , সাং- গানা। 
 ০২ ১৫২/৮৬ 

তাং-২৩/০৭/৮৬ ২৩/০৭/৮৬ 
পদ ম ল, িপং- উ ম 

ম ল, িবজয়  ম ল, 

িপং- ধীের , সাং- গানা। 
৭ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮   ১.০০ িবলান   

 

িশবচ র 
০১ ১৫০/৭৬-৭৭ 

তাং-০৫/১২/৭৬ ০৫/১২/৭৬ 
ধীের  নাথ, িপং- নেগ  

নাথ ১৫ ৫১, ৯১   ২.৫৭ িবলান 
   

 
০২ ১৫১/৭৬-৭৭ 

তাং ০৫/১২/৭৬ ০৫/১২/৭৬ 
ধীের  নাথ, িপং- নেগ  

নাথ ১৫ ৬২   ২.৬৬ িবলান 
   

 

০৩ ১৮০/৭৬-৭৭ 
তাং-০৫/১২/৭৬ ০৫/১২/৭৬ 

কেদব ম ল, ম  

ম ল, অ  ম ল, িপং- 

ঋিষবর ম ল  
৩০ ১৬১, ১৬২, ১৬৪, 

১৬৫, ১৬৬, ১৬৭   ১.০০ িবলান 
   

কািল ী ০১ ২২০/৮৭ 
তাং- ০৭/০৯/৮৭ ০৭/০৯/৮৭ 

মা বর, হাজরা চরণ, িপং- 

ামা চরণ ম ল। ১০৯ ২৫৯ ২৬০ ২৬১   ৫.৯৫ িবলান   
 

 ০২ ৫৬/৯৮ 
তাং-২৭/০৫/৯৮ 

২৭/০৫/৯৮ 

ফান চ , বন চ , পবন 

চ , উ ম চ , স াসী 

চরণ, রাখাল চ , গাপাল 

চ , িপং- কদার নাথ 

বাউিলয়া। 

৪৬ 

১২৩,১২৪ 
১২৬,১২৭ 

১৩২ 
১৩৩ 

  ৯.৫৩ িবলান   

 

আ াখালী ০১ ২৯/৯৯ 
তাং- ০৫/১২/৯৯ ০৫/১২/৯৯ 

নেরশ চ  ব ,  
িপং- হিরচরণ ব , সাং- 

িনজ। 
৪ ৮, ৯   ১.০৬ িবলান   

 

 ০২ ২৮/৯৯ 
তাং- ০৫/১২/৯৯ ০৫/১২/৯৯ 

নেরশ চ  ব ,  
িপং- হিরচরণ ব , সাং- 

িনজ। 
৪ ৮, ৯   ১.০৫ িবলান   

 

রমজান নগর ০১ ০৪/০৯-১০ 
 

কশী ষন  
িপং-দীপচাদ ৫১৮ ১২৫৫,১২৫৬   ০.৭৫ িবলান ভাষ ম ল 

িপং- অি নী ম ল  
 

 ০২ ১৭০/৮৬ 
 

চ কা  
৫০২ ১৫২০,১৫২১,৯২৪   ২.৬২ িবলান আ  জািহদ হােসন 

িপং শখ জেহর আলী   

নকা  ০১ ৪৮৮/৮১-৮২ 
 

আ েতাষ িপং- 

য বর,িবমল িপং- ১১৬,৮১৯ 
২৯০,১৭,১৮,২২,৩১,৩

৮,৩৯, 
৫০,২৮৬,২৮৭,২৮৮,২

  ৪.৮২ িবলান মাকেছদ গাইন 
িপং-অিছ ীন গং  

 



ভালানাথ  ৮৯,১৫,১৬ 
কাকরঘাটা ০১ ৬৬/৮৬ 

 
 জলধর 
িপং- কদারনাথ ১৪ ২০,২১,২২,২৫,২২/৫২

,২২/৫৩   ০.৯১ িবলান আঃ বারী গাজী 
িপং- আ াছ গাজী  

 

কখালী ০১ ৯১/৮৬ 
   ১০৭ ৬৩,৬৪,৬৫,৬৬,৬৭   ৩.০০ িবলান ধীর   

িপং- িবেনাদ ম ল   

ভরব নগর ০১ ১৭১/৮৬   ৩২৪ ২০   ০.১৬
Error! 

িবলান ছাবহান 
িপং- আরশাদ আলী গাজী   

ভটখালী ০১ ১৮৬/৮৭    ৪৬ ১৪২,১৫১,১৪২/৩০৮   ১.০০ িবলান আনছার আলী গাজী িপং- 
গহরালী গাজী   

              
 

 


