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দিনাজপুর জজলার দিনাজপুর জজলার নভেনভেম্বরম্বর,,  ২০১২০১৭৭  মাভেরমাভের  ((১১১১ততমম  েো) েো) জজলা কৃদি খােজদম জজলা কৃদি খােজদম   

ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা ও বভদাবস্তবভদাবস্ত  কদমটি েোর কার্ যদববরণীকদমটি েোর কার্ যদববরণী::  
 

 

েোপদত  : মীর খায়রুল আলম 

    জজলা প্রশােক, দিনাজপুর। 

েোর তাদরখ : ২৬ নভেম্বর, ২০১৭ দি.। 

আভলাচ্য মাে : অভটাবর, ২০১৭ দি.। 

েোর েময় : দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা। 

েোর স্থান  : জজলা প্রশােভকর েো কক্ষ। 
 

উপদস্থদত  : েোয় উপদস্থত এবং অনুপদস্থত েিস্যগভণর তাদলকা পেোয় উপদস্থত এবং অনুপদস্থত েিস্যগভণর তাদলকা পদরদশষ্ট দরদশষ্ট ‘‘কক’’  ও ও ‘‘খখ’’।।  

 

  েোপদত কর্তযক উপদস্থত েিস্যবৃদভক স্বাগত জাদনভয় েো শুরু করা হয়। েোর প্রারভে জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর কর্তযক 

েোপদতর অনুমদতক্রভম গত েোর কার্ যদববরণী পাঠ কভর জশানাভনা হয়। জকান েংভশাধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর এভজন্ডা 

দেদিক  দনভনাক্ত আভলাচ্না অনুদিত হয় ও দেদ্ধান্তেমূহ গৃহীত হয়। 

 

০২।  উপভজলাওয়ারী কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বভদাবস্ত কদমটির েো অনুিান:  
 

  জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর কর্তযক েোয় জানাভনা হয় জর্, এ মাভে দিনাজপুর েির, দবরল, জবাচ্াগঞ্জ, কাহাভরাল, বীরগঞ্জ, 

খানোমা, দচ্দররবদর, পাব যতীপুর, ফুলবাড়ী, নবাবগঞ্জ, হাদকমপুর ও জঘাড়াঘাট উপভজলা হভত েোর কার্ যদববরণী পাওয়া জগভে এবং দবরামপুর 

উপভজলা হভত েোর কার্ যদববরণী পাওয়া র্ায়দন। প্রদত মাভে উপভজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বভদাবস্ত কদমটির েো কভর ১০ তাদরভখর 

মভে কার্ যদববরণী েংদিষ্ট েকল কার্ যালভয়/মন্ত্রণালভয় জপ্ররণ অব্যাহত রাখার জন্য েোপদত কর্তযক েংদিষ্ট েকভলর দৃদষ্ট আকি যণ করা হয়।  

 

দেদ্ধান্ত দেদ্ধান্ত ২২..ক:ক:  উপভজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বভদাবস্ত কদমটির েো দনয়দমত করভত হভব এবং প্রদত মাভের ১০ তাদরভখর মভে 

কার্ যদববরণী েংদিষ্ট েকল কার্ যালভয়/মন্ত্রণালভয় জপ্ররণ করভত হভব। পাশাপাদশ rdcdnj@gmail.com  জমইল এ  েোর 

কার্ যদববরণী জপ্ররভণর জন্য বলা হয়।  

  

বাস্তবাবাস্তবায়ভনয়ভন::  উপভজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর। 

 

০৩। বাদি যক কম য েম্পািন চুদক্ত অনুর্ায়ী ২০১৭-১৮ অর্ থ বছরর কৃদি খােজদম বভদাবস্ত সংক্রান্ত অগ্রগতি:  

 েোয় জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর, দিনাজপুর কর্তযক জানাভনা হয় জর্, বাদি যক কম যেম্পািন চুদক্ত (Annual 

Performance Agreement) অনুর্ায়ী ২০১৭-১৮ অথ য বেভর এ জজলায় জমাট ৬৬০ টি প্রকৃত ভূদমহীন পদরবারভক ৫৮.৫২ একর 

দনস্কন্টক কৃদি খােজদম বভদাবস্ত প্রিাভনর লক্ষযমাত্রা রভয়ভে। এ প্রেভে অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর বভলন অভটাবর, ২০১৭ 

মাে পর্ যন্ত জমাট ১৭০ টি ভূদমহীন পদরবারভক ৯.২৪২৫ একর কৃদি খােজদম বভদাবস্ত প্রিান করা হভয়ভে। বাদি যক কম যেম্পািন চুদক্ত অনুর্ায়ী 

েরকাভরর লক্ষযমাত্রা অজযন করভত হভল বভদাবস্ত প্রিাভনর কার্ যক্রম আরও বাড়াভত হভব। অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) আরও বভলন 

২০১৭-১৮ অথ য বেভর উপভজলা দেদিক দনভনাক্ত েভক উদিদখত পদরমাণ বভদাবস্ত নদথ জপ্ররভণর লক্ষযমাত্রা দনধ যারণ কভর জিয়া হভয়ভে। উক্ত 

লক্ষযমাত্রা অজযভনর লভক্ষয প্রদত মাভে েকল উপভজলা হভত কমপভক্ষ ১৫ টি বভদাবস্ত নদথ জপ্ররভণর জন্য েংদিষ্ট েকলভক পরামশ য প্রিান করা 

হয়। অতঃপর েভক বদণ যত ২০১৭-১৮ অথ যবেভর বাদি যক কম যেম্পািন চুদক্ত অনুর্ায়ী বভদাবস্ত নদথ জপ্ররভণর জন্য েকল উপভজলা দনব যাহী 

অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম) গণভক েোপদত কর্তযক দনভি যশনা প্রিান করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্ থবছরর বাতষ থক কর্ থ সম্পাদন চুতি 

অনুযায়ী উপরেলাওয়ারী লক্ষ্যর্াাা ও অগ্রগদত তনম্নরূপ: 

েক 

২০১৭-১৮ অথ যবেভর উপভজলা ওয়াদর লক্ষযমাত্রা ও কবুদলয়ত জরদজভেশভনর অগ্রগদত: 

ক্রঃ 

নং 

উপভজলার 

নাম 

দনষ্কন্টক খাে 

জদমর 

পদরমান 

(একর) 

২০১৭-১৮ অথ য 

বেভর বাদি যক কম য 

েম্পািন চুদক্তপত্র 

অনুর্ায়ী উপভজলা 

ওয়ারী বভদাবস্ত নদথ 

জপ্ররভণর লক্ষযমাত্রা 

২০১৭-১৮ অথ য 

বেভর বাদি যক কম য 

েম্পািন চুদক্তপত্র 

অনুর্ায়ী উপভজলা ওয়ারী  

বভদাবস্ত প্রিানভর্াগ্য 

জদমর লক্ষযমাত্রা (একর) 

০১/০৭/২০১৭ হভত 

৩১/১০/২০১৭ দি. 

তাদরখ পর্ যন্ত 

উপভজলা ওয়াদর 

বভদাবস্তকৃত নদথর 

েংখ্যা 

০১/০৭/২০১৭ হভত 

৩১/১০/২০১৭ দি. 

তাদরখ পর্ যন্ত 

উপভজলা ওয়াদর 

বভদাবস্তকৃত জদমর 

পদরমাণ (একর) 

০১/০৭/২০১৭ 

হভত 

৩১/১০/১৭ দি. 

পর্ যন্ত কবুদলয়ত 

জরদজদির 

েংখ্যা 

আভলাচ্য মাভে 

উপভজলা হভত প্রাপ্ত 

নদথর 

েংখ্যা 

জদমর 

পদরমাণ 

(একর) 

১ েির ৩১৫.০৮৯৫ ৭০ ৪.৫০ ৪৪ ০.৫৫ - - - 

২ দবরল ৩৯.৩৪৫০ ৪০ ৩.২০ ২৫ ২.০০ - - - 

৩ জবাচ্াগঞ্জ ১৬.৭৯ ২৫ ৩.৫০ - - - - - 

৪ কাহাভরাল ১৬৭.৯৪৫০ ৭৫ ৬.০০ ৩৯ ১.৯৫ - - - 

৫ বীরগঞ্জ ৪৯৮.৪৩৯০ ৭০ ৮.০০ ০৩ ০.৩৯ - - - 

৬ খানোমা ১৪৬.৩৯ ৫০ ৫.০০ - - - ৪০ ০.৬০ 

৭ দচ্দররবদর ৬৫.৫৫৮৫ ৪০ ৩.১০ ১৫ ১.০৮ - - - 

৮ পাব যতীপুর ৫৩.৭৫ ৮০ ৪.৫২ - - - - - 

৯ ফুলবাড়ী ৮.৭৩ ৫০ ৫.০০ - - - ২২ ৫.০৪ 

১০ নবাবগঞ্জ ২৮৬.৯১৮ ৫০ ৫.০০ - - - - - 

১১ দবরামপুর ৮২.২৫৫০ ৩০ ৪.২০ ০১ ০.০৩ - - - 

১২ হাদকমপুর ৪৯.২২ ৪০ ৩.০০ ৩০ ১.৫০ - - - 

১৩ জঘাড়াঘাট ২৪৪.৮৫২৫ ৪০ ৩.৫০ ১৩ ১.৭৪২৫ - - - 

জমাট=জমাট=  ১৯১৯৭৫৭৫..২৮২৫২৮২৫  ৬৬০৬৬০  ৫৮.৫২৫৮.৫২  ১৭০১৭০  ৯.২৪২৫ - ৬২ ৫.৬৪ 
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দেদ্ধান্ত ৩.ক: ২০১৭-১৮ অথ য বেভর বাদি যক কম য েম্পািন চুদক্ত অনুর্ায়ী উপভরাক্ত েক জমাতাভবক উপভজলাওয়ারী উভিদখত 

েংখ্যক প্রকৃত ভূদমহীন পদরবারভক কৃদি খােজদম বভদাবস্ত প্রিাভনর লভক্ষয প্রস্তাব জপ্ররভণর দেদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং 

েকল উপভজলা হভত প্রদত মাভে কমপভক্ষ ১৫ টি বভদাবস্ত নদথ জপ্ররভনর জন্য েংদিষ্ট উপভজলা দনব যাহী অদিোর ও 

েহকারী কদমশনার (ভূদম), দিনাজপুর-জক অনুভরাধ করা হয়। 

 

বাস্তবাবাস্তবায়ভনয়ভন::  উপভজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর । 

 

০০৪৪।।  কৃদি খােজদম বভদাবস্ত প্রকৃদি খােজদম বভদাবস্ত প্রস্তাব স্তাব েংক্রান্তেংক্রান্ত:: জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর কর্তযক েোয় জানাভনা হয় জর্, এ মাভে খানোমা 

উপভজলা হভত ৪০ (চ্দিশ) টি এবং ফুলবাড়ী উপভজলা হভত ২২ (বাইশ) টি েব যভমাট ৬২ (বাষতি) টি নদথভত কৃদি খােজদম 

বভদাবস্ত েংক্রান্ত প্রস্তাব পাওয়া জগভে। প্রাপ্ত তথ্য দননরূপ: 

উপভজলার 

নাম 

প্রাপ্ত নদথর 

েংখ্যা 
নদথর দববরণ মন্তব্য 

খানোমা ৪০ 

এ মাভে খানোমা উপভজলা হভত সুবণ যখুদল আদিবােী গুচ্ছগ্রাম-২ প্রকভের 

আওতায় কৃদি খােজদম বভদাবস্ত েংক্রান্ত XII/০১/২০১৭-১৮ হভত 

XII/৪০/২০১৭-১৮ নং পর্ যন্ত জমাট ৪০ টি নদথ অনুভমািভনর জন্য পাওয়া 

র্ায়। র্াচ্াই অভন্ত নদথেমূহ র্থার্থ পাওয়া র্ায় (দবস্তাদরত পদরদশষ্ট-‘গ’)। 

দবস্তাদরত পদরদশষ্ট 

‘গ’ জত দলদপবদ্ধ 

রভয়ভে। 

ফুলবাড়ী ২২ 

এ মাভে ফুলবাড়ী উপভজলা হভত কৃদি খােজদম বভদাবস্ত েংক্রান্ত 

XII/০১/২০১৭-১৮ হভত XII/২২/২০১৭-১৮ নং পর্ যন্ত জমাট ২২ টি নদথ 

অনুভমািভনর জন্য পাওয়া র্ায়। র্াচ্াই অভন্ত নদথেমূহ র্থার্থ পাওয়া র্ায় 

(দবস্তাদরত পদরদশষ্ট-‘ঘ’)। 

দবস্তাদরত পদরদশষ্ট 

‘ঘ’ জত দলদপবদ্ধ 

রভয়ভে। 

 

প্রাপ্ত নদথর দবিভয় েোয় দবস্তাদরত আভলাচ্না করা হয়। দবস্তাদরত আভলাচ্নাভন্ত উপভজলা হভত প্রাপ্ত নদথেমূহ েঠিক থাকায় 

অনুভমািভনর দবিভয় েকভল একমত জপািণ কভরন। অতঃপর দননরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
 

দেদ্ধান্ত: ৪.ক: খানোমা উপভজলার ৪০ টি (পদরদশষ্ট-গ) এবং ফুলবাড়ী উপভজলার ২২ টি (পদরদশষ্ট-ঘ) বভদাবস্ত নদথ অনুভমািভনর 

দবিভয় েব যেম্মদতক্রভম দেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
 

বাস্তবায়ভনবাস্তবায়ভন:: জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর, দিনাজপুর। 

 

০৫।   বভদাবস্তবভদাবস্তকৃত কৃদি খাকৃত কৃদি খােজদমর কবুদলয়ত িদলল ও জরদজেজদমর কবুদলয়ত িদলল ও জরদজদেদে  প্রপ্রিান েংিান েংক্রান্তক্রান্ত::  
 

 েোয় জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর কর্তযক জানাভনা হয় জর্, বভদাবভস্তর পরবতী প্রধান কাজ হভচ্ছ কবুদলয়ত িদলল ও 

জরদজদে েম্পািন করা। ২০১৬-১৭ অথ য বেভর এ জজলায় জমাট ৬৭৩ টি প্রকৃত ভূদমহীন পদরবারভক ৬৯.০৪ একর দনস্কন্টক কৃদি 

খােজদম বভদাবস্ত প্রিান করা হভয়ভে। এ প্রেভে অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর ২০১৬-১৭ অথ য বেভর বভদাবস্ত 

প্রিানকৃত অবদশষ্ট জদমর িখল হস্তান্তর, কবুদলয়ত জরদজভেশন, নামজাদর, জমাখাদরজ ও নামজাদর অনুর্ায়ী েংদিষ্ট জরকে য 

হালনাগািকরণ েংক্রান্ত কার্ যক্রম আগামী ০১ মাভের মভে েম্পন্ন কভর উপভজলাওয়াদর দনভনর েক জমাতাভবক তথ্য জপ্ররভণর জন্য 

পরামশ য প্রিান কভরন। েোপদত জানান, জজলা কদমটি কর্তযক অনুভমাদিত ২০১৬-১৭ অথ য বেভর বভদাবস্ত প্রিানকৃত অবদশষ্ট জদমর 

িখল হস্তান্তর, কবুদলয়ত জরদজভেশন, নামজাদর, জমাখাদরজ ও নামজাদর অনুর্ায়ী েংদিষ্ট জরকে য হালনাগািকরণ েংক্রান্ত কার্ যক্রম 

আগামী ০১ মাভের মভে েম্পন্ন কভর উপভজলাওয়াদর দনভনর েক জমাতাভবক তথ্য জপ্ররভণর জন্য েকল েহকারী কদমশনার (ভূদম) 

গভণর দৃদষ্ট আকি যণ করা হয়। অতঃপর দবস্তাদরত আভলাচ্নায় দননরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

২০১৬-১৭ অথ যবেভর উপভজলাওয়াদর বভদাবস্তকৃত জদমর কবুদলয়ত জরদজভেশনেহ েংদিষ্ট জরকে য েংভশাধভনর অগ্রগদত: 

ক্রদমক 

নং 

উপভজলার নাম ২০১৬-১৭ অথ যবেভর 

অনুভমাদিত জমাট 

বভদাবস্তকৃত নদথর েংখ্যা 

কবুদলয়ত 

জরদজভেশভনর 

েংখ্যা 

নামজাদর, 

জমাখাদরভজর 

েংখ্যা 

নামজাদর অনুর্ায়ী 

েংদিষ্ট জরকে য 

হালনাগাভনর েংখ্যা 

িখল 

হস্তান্তভরর 

েংখ্যা 

িাদখলা 

প্রিাভনর 

েংখ্যা 

মন্তব্য 

১ দিনাজপুর েির ৩৮ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০  

২ দবরল ৪১ ৪১ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০  

৩ জবাচ্াগঞ্জ ১৬ ১৪ ১৪ ১৪ ১৪ ১৪  

৪ কাহাভরাল ৭৬ ৭৬ ৭৩ ৭৩ ৭৬ ৭৩  

৫ বীরগঞ্জ ৭৭ ৪৪ ১০ ১০ ৫২ ১০  

৬ খানোমা ১০১ ৬৩ ৬৩ ৬৩ ৬৩ ৬৩  

৭ দচ্দররবদর ২৮ - - - - -  

৮ পাব যতীপুর ৮৪ ৭৫ ৩২ ৩২ ৭৫ ৭৫  

৯ ফুলবাড়ী ৭৫ ৫৬ - - - -  

১০ নবাবগঞ্জ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫  

১১ দবরামপুর ৪৬ ২২ ১৫ ১৫ ২২ ১৫  

১২ হাদকমপুর ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০  

১৩ জঘাড়াঘাট ২৬ ০৭ - - - -  

জমাট= ৬৭৩ ৪৯৩ ৩৪২ ৩৪২ ৪৩৭ ৩৮৫  



Krisi khas Regulation-2013/-3 

=০৩= 

 

দেদ্ধাদেদ্ধান্তন্ত--৫৫..কক:  এ জজলার ২০১৬-১৭ অথ য বেভর বভদাবস্ত প্রিানকৃত অবদশষ্ট জদমর িখল হস্তান্তর, কবুদলয়ত জরদজভেশন, নামজাদর, 

জমাখাদরজ ও নামজাদর অনুর্ায়ী েংদিষ্ট জরকে য হালনাগািকরণ েংক্রান্ত কার্ যক্রম আগামী ০১ মাভের মভে েম্পন্ন 

কভর উপভজলাওয়াদর তথ্য উপদরদিদখত েক জমাতাভবক জপ্ররভণর দেদ্ধান্ত েব যেম্মদতক্রভম গৃহীত হয়। 

 

বাস্তবায়বাস্তবায়ভনভন:: েহকারী কদমশনার (ভূদম) (েকল), দিনাজপুর। 

  

০০৬৬।।  কৃদি খােজদম দচ্দিতকরণকৃদি খােজদম দচ্দিতকরণ  ও ও উদ্ধারউদ্ধার  েংক্রান্ত েংক্রান্ত ::  
  

  েোয় জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর কর্তযক জমৌজাওয়ারী বভদাবস্তভর্াগ্য দনষ্কন্টক খােজদমর তাদলকা প্রস্তুত কভর উক্ত 

দনষ্কন্টক খােজদম জকউ অববধ িখভল থাকভল তা িখলমুক্ত কভর ভূদমহীনভির মভে বভদাবস্ত কার্ যক্রম অব্যাহত রাখার অনুভরাধ 

করা হয়। েোপদত কর্তযক জানাভনা হয় জর্, দনষ্কন্টক খােজদমর তাদলকা প্রস্তুত কভর এবং অববধ িখলকৃত খােজদম িখলমুক্ত কভর 

প্রকৃত ভূদমহীনভির মভে বভদাবস্ত কার্ যক্রম অব্যাহত রাখভত হভব। অববধ িখলকৃত খােজদম উদ্ধাভরর জক্ষভত্র আইভনর বাস্তব 

প্রভয়াভগর জন্য েোয় গুরুত্ব আভরাপ করা হয়। 

 

দেদ্ধাদেদ্ধান্তন্ত ৬.(ক): বভদাবস্তভর্াগ্য দনষ্কন্টক খােজদমভত জকউ অববধ িখভল থাকভল তা দ্রুত িখলমুক্ত কভর ভূদমহীনভির মভে বভদাবস্ত 

প্রিাভনর কার্ যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য েংদিষ্ট েকলভক অনুভরাধ করা হয়।   

 

দেদ্ধান্তদেদ্ধান্ত ৬.(খ): অববধ িখভল থাকা খােজদম উদ্ধার এবং তাদলকা প্রস্তুতপূব যক েংরক্ষণ করােহ প্রকৃত ভূদমহীনভির মাভে 

বভদাবভস্তর কার্ যক্রম গ্রহণ করার দেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

 

বাবাস্তবাস্তবায়ভনয়ভন:: উপভজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল) দিনাজপুর। 

 

০০৭৭। ।   দেদলং বদহভূ যত জদম উদ্ধারদেদলং বদহভূ যত জদম উদ্ধার::  

 উপভজলা ভূদম অদিেেমূহ জথভক প্রাপ্ত প্রদতভবিন পর্ যাভলাচ্নায় জিখা র্ায় জর্, আভলাচ্য মাভে দেদলং বদহভূ যত জকান 

জদম উদ্ধার হয়দন। এ জক্ষভত্র রাষ্ট্রীয় অদধগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ১৫১(ঞ) ধারা অনুর্ায়ী পদরবার দনধ যারণ কভর এবং 

পদরবাভরর েিস্যভির জজাত একীভূত কভর দেদলং বদহভূ যত জদম উদ্ধাভর তৎপর হওয়ার দবিভয় েোপদত কর্তযক দনভি যশনা জিয়া হয়। 

এই দবিভয় েকল ইউদনয়ন ভূদম েহকারী কম যকতযাভক কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রহভণর দনভি যশ প্রিাভনর জন্য েকল উপভজলা দনব যাহী 

অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম) জক দনভি যশনা প্রিান করা হয়। 

 

দেদ্ধাদেদ্ধান্তন্ত  ৭৭..কক::   দেদলং বদহভূ যত জদম উদ্ধার েংক্রান্ত অগ্রগদত প্রদতভবিন প্রদত মাভের ০২ তাদরভখর মভে দনধ যাদরত েভক জপ্ররণ 

করভত হভব। 

 

বাস্তবায়ভনবাস্তবায়ভন:: েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর। 

 

 

 েোয় আর জকান আভলাচ্নােোয় আর জকান আভলাচ্না  না থাকায় েোপদত না থাকায় েোপদত কর্তযক কর্তযক উপদস্থত েম্মাদনত েিস্যবৃদভক ধন্যউপদস্থত েম্মাদনত েিস্যবৃদভক ধন্যবাি জাদনভয় েোর বাি জাদনভয় েোর 

েমাদপ্ত জঘািণা েমাদপ্ত জঘািণা করা হয়।করা হয়।  

  

  

স্বাক্ষদরত/স্বাক্ষদরত/--  

(মীর খায়রুল আলম)(মীর খায়রুল আলম)  

জজলা প্রশােক 

ও 

েোপদত 

জজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বভদাবস্ত কদমটি 

দিনাজপুর। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাভিশ েরকার 

জজলা প্রশােভকর কার্ যালয়, দিনাজপুর। 

(এে এ শাখা) 

www.dinajpur.gov.bd 
 

স্মারক নং ০৫.৫৫.২৭০০.০৭.০১১.০০৬.১৭.৩৫২১(৪১)                                                 তাদরখ : ০৬ দেভেম্বর, ২০১৭ দি.। 

 

  অনুদলদপ েিয় অবগদতঅনুদলদপ েিয় অবগদত/অবগদত /অবগদত   ও প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহভণর জন্য জপ্ররণ করা হভলাও প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহভণর জন্য জপ্ররণ করা হভলা::  

১। মদন্ত্রপদরিি েদচ্ব, মদন্ত্রপদরিি দবোগ, বাংলাভিশ েদচ্বালয়, ঢাকা। 

২। জনাব মভনারঞ্জন শীল জগাপাল, মাননীয় েংেি েিস্য, দিনাজপুর-১ ও উপভিষ্টা, জজলা কৃদি খাে জদম ব্যবস্থাপনা ও 

বভদাবস্ত কদমটি,দিনাজপুর। 

৩। েদচ্ব, ভূদম মন্ত্রণালয়, বাংলাভিশ েদচ্বালয়, ঢাকা। 

৪। জচ্য়ারম্যান, ভূদম েংস্কার জবাে য, দব আই েদিউ টি এ েবন, ১৪১-১৪৩, মদতদেল বাদনদজযক এলাকা, ঢাকা।  

৫। দবোগীয় কদমশনার, রংপুর দবোগ, রংপুর।  

৬। পুদলশ সুপার, দিনাজপুর। 

৭। দবোগীয় বন কম যকতযা, দিনাজপুর। 

৮। উপ-পদরচ্ালক, কৃদি েম্প্রোরণ অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

৯-২১। উপভজলা দনব যাহী অদিোর.............................................(েকল), দিনাজপুর। 

২২-৩৪।  েহকারী কদমশনার (ভূদম).............................................(েকল), দিনাজপুর। 

৩৫। উপ-পদরচ্ালক, েমাজভেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

৩৬। েহকারী কদমশনার (ভগাপনীয়), জজলা প্রশােভকর কার্ যালয়,দিনাজপুর। জজলা প্রশােক মভহািভয়র েিয় অবগদতর জন্য।  

৩৭-৩৮।  কৃিক েংগঠভনর ০২ জন প্রদতদনদধ: 

(i) জনাব জমাঃ ইমিাি েরকার, দপতা- মরহুম আভনায়ার েরকার, হাল োং- ঈিগাহ আবাদেক এলাকা, উপভজলা-দিনাজপুর 

েির, জজলা- দিনাজপুর। 

(ii) জনাব জমাঃ খদতব উদিন আহাভম্মি, দপতা- মরহুম গওহর আলী কদবরাজ, োং- খানপুর, হাল োং- ফুলবাড়ী বােট্যান্ড, 

উপভজলা- দিনাজপুর েির, জজলা- দিনাজপুর। 

৩৯। জজলা কৃিক েমবায় েংগঠভনর প্রদতদনদধ : 

             জনাব জমাোঃ রাদজয়া েরকার, স্বামী- মৃত মদতয়ার েরকার, গ্রাম-মাতাোগর, উপভজলা- দিনাজপুর েির, জজলা-দিনাজপুর। 

৪০। জজলা মুদক্তভর্াদ্ধা েংগঠভনর প্রদতদনদধ : 

জনাব জমাঃ হাদববুর রহমান, েহ-কমান্ডার, বাংলাভিশ মুদক্তভর্াদ্ধা েংেি, জজলা কমান্ড, মুদক্তভর্াদ্ধা কমভেক্স, 

আনদোগর, দিনাজপুর। 

৪১।  োরপ্রাপ্ত কম যকতযা, আইদেটি শাখা, জজলা প্রশােভকর কার্ যালয়, দিনাজপুর (ওভয়ব জপাট যাভল আপভলাে করার জন্য)। 

 

 

 

         স্বাক্ষদরত/-

(‡`evsï Kzgvi wmsn) 

জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর 

ও 

েিস্য েদচ্ব 

জজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বভদাবস্ত কদমটি 

দিনাজপুর। 



Krisi khas Regulation-2013/-5 

=০৫= 

 

েোয় উপদস্থত েিস্যবৃদ (পদরদশষ্টেোয় উপদস্থত েিস্যবৃদ (পদরদশষ্ট--ক) (স্বাক্ষভরর ক্রমানুোভর)ক) (স্বাক্ষভরর ক্রমানুোভর)  

০১০১।।  জনাব জমাঃ মাহবুবুর রহমান, অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর। 

০২০২।।  জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান, দবোগীয় বন কম যকতযা, দিনাজপুর। 

০৩০৩।।  জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, দিনাজপুর েির, তদনােপুর। 

০৪০৪।।  েনাব এ.দব.এম. রওশন কবীর, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, তবরল, তদনােপুর । 

০৫০৫।।  জনাব জমাঃ নাদেম আহভম্মি, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, কাহাভরাল, তদনােপুর। 

০৬০৬।।  েনাব জমাহাম্মি আলম জহাভেন, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, বীরগঞ্জ, তদনােপুর । 

০৭০৭।।  জনাব জমাঃ জোভলমান আলী, উপরেলা তনব থাহী অতিসার (োরপ্রাপ্ত), খানোমা, তদনােপুর। 

০৮০৮।।  জনাব জমাঃ জগালাম রব্বানী, উপভজলা দনব যাহী অদিোর, দচ্দররবদর, দিনাজপুর। 

০৯০৯।।  েনাব  তরিিার মাহমুদুর রহমান, উপরেলা তনব থাহী অতিসার , পাব যতীপুর, তদনােপুর। 

১০১০।।  জনাব জমাঃ আব্দুে োলাম জচ্ৌধুরী, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, ফুলবাড়ী, তদনােপুর। 

১১১১।।  জনাব জমাঃ মদশউর রহমান, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, নবাবগঞ্জ, তদনােপুর। 

১২১২।।  জনাব জমাঃ জতৌদহদুর রহমান, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, দবরামপুর, দিনাজপুর। 

১৩১৩।।  জনাব জমাোঃ শুকদরয়া পারেীন, উপভজলা দনব যাহী অদিোর, হাদকমপুর, দিনাজপুর। 

১৪১৪।।  েনাব  টি, এম, এ, মদমন, উপজেলা তনব থাহী অতিসার, জঘাড়াঘাট, তদনােপুর। 

১৫১৫।।  জনাব জমাঃ জমজবাউল জহাভেন, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দিনাজপুর েির, দিনাজপুর। 

১৬১৬।।  জনাব দবভরািা রানী রায়, েহকারী কদমশনার (ভূদম), বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। 

১৭১৭।।  জনাব জমাঃ জোভলমান আলী, েহকারী কদমশনার (ভূদম), খানোমা, দিনাজপুর। 

১৮১৮।।  জনাব জমাঃ আরািাত জহাভেন, েহকারী কদমশনার (ভূদম), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। 

১৯১৯।।  জনাব ‡`evsï Kzgvi wmsn, জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর, দিনাজপুর।  

২০২০।।  জনাব জমাঃ খদতব উদিন আহাভম্মি, জজলা কৃিক েংগঠভনর প্রদতদনদধ, দিনাজপুর। 

২১২১।।  জনাব জমাঃ হাদববুর রহমান, জজলা মুদক্তভর্াদ্ধা েংগঠভনর প্রদতদনদধ, দিনাজপুর। 

  

  

েোয় অনুপদস্থত েিস্যবৃদ (পদরদশষ্টেোয় অনুপদস্থত েিস্যবৃদ (পদরদশষ্ট--  খ)খ)  

০১০১।।  জনাব মভনারঞ্জন শীল জগাপাল মাননীয় েংেি েিস্য দিনাজপুর-১ ও উপভিষ্টা। 

০২০২।।  জনাব জমাঃ হাদমদুল আলম পুদলশ সুপার, দিনাজপুর। 

০৩০৩।।  জনাব জমাঃ জগালাম জমাস্তিা, উপ-পদরচ্ালক, কৃদি েম্প্রোরণ অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

০৪০৪।।  জনাব দিভিন মুরমু, উপ-পদরচ্ালক, েমাজভেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

০৫০৫।।  েনাব জমাঃ োরওয়ার জমাভশ যি, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, জবাচ্াগঞ্জ, তদনােপুর । 

০৬০৬।।  েহকারী কদমশনার (ভূদম), দবরল, দিনাজপুর। 

০৭০৭।।  জনাব জমাঃ এনামুল হক, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দবরামপুর, দিনাজপুর। 

০৮০৮।।  জনাব জমাঃ োনাউল ইেলাম, েহকারী কদমশনার (ভূদম), হাদকমপুর, দিনাজপুর। 

০৯০৯।।  জনাব জমাঃ ইমিাি েরকার, জজলা কৃিক েংগঠভনর প্রদতদনদধ, দিনাজপুর। 

১০১০।।  জনাব জমাোঃ রাদজয়া েরকার, জজলা কৃিক েমবায় েংগঠভনর প্রদতদনদধ, দিনাজপুর। 
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উপভজলা- খানোমা (পদরদশষ্ট-‘‘গ’’) 

ক্রঃ 

নং 

উপভজলা বভদাবস্ত 

জকে নং 
নাম ও ঠিকানা জমৌজার নাম 

খং 

নং 
িাগ নং জেদণ 

পদরমান 

(একর) 

১ XII/০১/২০১৭-১৮ 

শ্রী কাঞ্চন ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত গাঠু ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী োরতী ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

২ XII/০২/২০১৭-১৮ 

শ্রী দক্ষদতশ ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত গাঠু ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত জাভশা ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

৩ XII/০৩/২০১৭-১৮ 

শ্রী নালচ্ান ভূ ূঁইয়া, দপতা-গাধুল ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত দবভনাদিনী ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

৪ XII/০৪/২০১৭-১৮ 

শ্রী ঘুটু ভূ ূঁইয়া, দপতা-দশলকা ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী জাগনী ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

৫ XII/০৫/২০১৭-১৮ 

শ্রী জখাকা ভূ ূঁইয়া, দপতা-শ্রী বাবুরাম ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত দেলদক ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৬ োো ০.০১৫০ 

৬ XII/০৬/২০১৭-১৮ 

দবভনাদিনী ভূ ূঁইয়া, স্বামী-মৃত মন্টু ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী োরতী ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৬ োো ০.০১৫০ 

৭ XII/০৭/২০১৭-১৮ 

শ্রী োবলু ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত মন্টু ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত কানন ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৬ োো ০.০১৫০ 

৮ XII/০৮/২০১৭-১৮ 

দমঃ নভরন ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত মভহশ ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত দুভলা ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৬ োো ০.০১৫০ 

৯ XII/০৯/২০১৭-১৮ 

েভন্তাজ ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত বাংগুরু ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত জমৌসুমী রানী ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

১০ XII/১০/২০১৭-১৮ 

তপন ভূ ূঁইয়া, দপতা-দবভরন ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী োন্তনা ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

১১ XII/১১/২০১৭-১৮ 

শ্রী মন্টু ভূ ূঁইয়া, দপতা-মদহর ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত হান্না ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

১২ XII/১২/২০১৭-১৮ 

নভগন ভূ ূঁইয়া, দপতা-ধীভরন ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী জজাস্না ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

১৩ XII/১৩/২০১৭-১৮ 

শ্রী শ্যাম ভূ ূঁইয়া, দপতা-োলু ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী বােদন্ত ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৮ োো ০.০১৫০ 

১৪ XII/১৪/২০১৭-১৮ 

শ্রী েভবশ ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত জমগুয়া ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত কানন ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৬ োো ০.০১৫০ 

১৫ XII/১৫/২০১৭-১৮ 

শ্রী সুভরন ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত জমগুয়া ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত বুলবুদল ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৬ োো ০.০১৫০ 

১৬ XII/১৬/২০১৭-১৮ 

শ্রীমদত আরদত (কারী) ভূ ূঁইয়া 

স্বামী-মৃত জজয়ারুল ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৬ োো ০.০১৫০ 

১৭ XII/১৭/২০১৭-১৮ 

শ্রী রদশি ভূ ূঁইয়া, দপতা-শ্রী রামু ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত ময়না ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৬ োো ০.০১৫০ 

১৮ XII/১৮/২০১৭-১৮ 

জগাপাল ভূ ূঁইয়া, দপতা-জামাল ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী দশউলী ভূ ূঁইয়া, োং-সুবণ যখুদল, খানোমা। সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৬ োো ০.০১৫০ 

১৯ XII/১৯/২০১৭-১৮ 

োবুল ভূ ূঁইয়া, দপতা-জোটকা (রজনী) ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত মদিকা ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৬ োো ০.০১৫০ 
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২০ XII/২০/২০১৭-১৮ 

শ্রী নারায়ন ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত রামধারী ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত জবদলবালা ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৭ োো ০.০১৫০ 

২১ XII/২১/২০১৭-১৮ 

শ্রী মন্টু ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত রামধারী ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত দশউদল ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৭ োো ০.০১৫০ 

২২ XII/২২/২০১৭-১৮ 
শ্রীমদত োভগাবতী ভূ ূঁইয়া, স্বামী-মৃত রতন ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 
সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৭ োো ০.০১৫০ 

২৩ XII/২৩/২০১৭-১৮ 

শ্রী গািলু ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত রামধারী ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত দমেদন ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৭ োো ০.০১৫০ 

২৪ XII/২৪/২০১৭-১৮ 

শ্রী বাবুল ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত ভুটকা (রজনী) ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত প্রদতমা ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৭ োো ০.০১৫০ 

২৫ XII/২৫/২০১৭-১৮ 

শ্রী কাবুল ভূ ূঁইয়া, দপতা-শ্রী কমলাকান্ত ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত দনরলা ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৮ োো ০.০১৫০ 

২৬ XII/২৬/২০১৭-১৮ 

শ্রী মদহন্দ্র ভূ ূঁইয়া, দপতা-জগৌর ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত মাতা ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৮ োো ০.০১৫০ 

২৭ XII/২৭/২০১৭-১৮ 

পাঘালু ভূ ূঁইয়া, দপতা-জগৌর ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত পুশনী ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৯ োো ০.০১৫০ 

২৮ XII/২৮/২০১৭-১৮ 

নভরশ ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত গভণশ ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত কল্যানী ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৯ োো ০.০১৫০ 

২৯ XII/২৯/২০১৭-১৮ 

শ্রী সুবাে ভূ ূঁইয়া, দপতা-শুকরা ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত সুমদত ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৮ োো ০.০১৫০ 

৩০ XII/৩০/২০১৭-১৮ 

শ্রী চুটু ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত দেলকা ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত র্াভশা ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

সুবণ যখুদল ১ ৩৪৭৮ োো ০.০১৫০ 

৩১ XII/৩১/২০১৭-১৮ 

মভনশ্বর ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত দবদেদনয়া ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী িয়ামদন ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

৩২ XII/৩২/২০১৭-১৮ 

রামিাশ ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত দবদেদনয়া ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত মুদক্ত ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

৩৩ XII/৩৩/২০১৭-১৮ 

পান্ডব ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত দবদেদনয়া ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত েদনতা ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

৩৪ XII/৩৪/২০১৭-১৮ 
শ্রীমদত পুতুল ভূ ূঁইয়া, স্বামী-মৃত মন্টু ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 
আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

৩৫ XII/৩৫/২০১৭-১৮ 

শ্রী বুলু ভূ ূঁইয়া, দপতা-শ্রী োলু ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত োরতী ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

৩৬ XII/৩৬/২০১৭-১৮ 

শ্রী দশমুল ভূ ূঁইয়া, দপতা-রভমশ ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী শ্রীমদত মালা ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

৩৭ XII/৩৭/২০১৭-১৮ 

রতন ভূ ূঁইয়া, দপতা-ছুটু ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী কুমারী তারামদন 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

৩৮ XII/৩৮/২০১৭-১৮ 

োমরাল ভূ ূঁইয়া, দপতা-মৃত শুকভিব ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী বুিনী ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

৩৯ XII/৩৯/২০১৭-১৮ 
শ্রীমদত জপদরয়া ভূ ূঁইয়া, স্বামী-মৃত জিবারু ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 
আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 

৪০ XII/৪০/২০১৭-১৮ 

রুভবল ভূ ূঁইয়া, দপতা-রামিাশ ভূ ূঁইয়া 

স্ত্রী দিপালী ভূ ূঁইয়া 

োং-সুবণ যখুদল, খানোমা, দিনাজপুর। 

আোরপাড়া ১ ১২৩১ োো ০.০১৫০ 
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উপভজলা- ফুলবাড়ী (পদরদশষ্ট-‘‘ঘ’’) 

ক্রঃ 

নং 

উপভজলা বভদাবস্ত 

জকে নং 
নাম ও ঠিকানা 

জমৌজার 

নাম 

খং 

নং 
িাগ নং জেদণ 

পদরমান 

(একর) 

১ XII/০১/২০১৭-১৮ 

জমাঃ মকভেদুল হক, দপতা-জমাঃ কবদতয়ার জহাভেন, 

স্ত্রী জমাোঃ নােদরন জাহান 

োং-এলুয়াড়ী, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

এলুয়াড়ী ১ ৪০৯৪ োো ০.২৫ 

২ XII/০২/২০১৭-১৮ 

জমাঃ খাভিমুল ইেলাম, দপতা-জমাঃ আব্দুল ওহাব, স্ত্রী 

জমাোঃ লােলী আরা 

োং-এলুয়াড়ী, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

এলুয়াড়ী ১ ৩০৩৬ োো ০.২৫ 

৩ XII/০৩/২০১৭-১৮ 

জমাঃ ইয়াদেন আলী, দপতা-মৃত জহাভেন আলী 

স্ত্রী জমাোঃ মদরয়ম জবগম 

োং-উঃ দশবপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

এলুয়াড়ী ১ ১৪৬৬ োো ০.২০ 

৪ XII/০৪/২০১৭-১৮ 

জমাঃ আবু তাভহর মন্ডল, দপতা-মৃত আবুল কাভশম 

স্ত্রী জমাোঃ কদহনুর জবগম 

োং-এলুয়াড়ী, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

এলুয়াড়ী ১ ১৪১৪ োো ০.২৫ 

৫ XII/০৫/২০১৭-১৮ 

জমাঃ আবুোইি জহাভেন, দপতা-জমাঃ আিজাল 

জহাভেন, স্ত্রী জমাোঃ খুদিস্তা আক্তার 

োং-এলুয়াড়ী, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

এলুয়াড়ী ১ ৪০০৩ োো ০.২৩ 

৬ XII/০৬/২০১৭-১৮ 

জমাঃ হাোন আলী, দপতা-মৃত জোহরাি আলী 

স্ত্রী জমাোঃ মভনায়ারা জবগম 

োং-এলুয়াড়ী, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

এলুয়াড়ী ১ 
৪০৩৩ 

৩০৯২ 

োো 

োো 

০.১৫ 

০.১০ 

৭ XII/০৭/২০১৭-১৮ 

জমাঃ জমভহরাি আলী, দপতা-জমাঃ হাোন আলী 

স্ত্রী জমাোঃ িদরিা ইয়ােদমন 

োং-এলুয়াড়ী, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

এলুয়াড়ী ১ ৪০৩৩ োো ০.২৫ 

৮ XII/০৮/২০১৭-১৮ 

জমাঃ আদনছুর রহমান, দপতা-মৃত ইজাব উদিন 

স্ত্রী জমাোঃ নারজুমা জবগম 

োং-এলুয়াড়ী, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

এলুয়াড়ী ১ ৩০৯৩ োো ০.২৫ 

৯ XII/০৯/২০১৭-১৮ 
জমাঃ এনামুল হক, দপতা- আজাহার আলী, স্ত্রী জমাোঃ 

আয়শা খাতুন, োং-এলুয়াড়ী, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 
এলুয়াড়ী ১ ৩০৯৩ োো ০.২৫ 

১০ XII/১০/২০১৭-১৮ 

জমাঃ োমছুল আলম, দপতা-জমাঃ আজাহার আলী 

স্ত্রী জমাোঃ মদরয়ম আক্তার 

োং-এলুয়াড়ী, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

এলুয়াড়ী ১ ৩০৯৩ োো ০.২৫ 

১১ XII/১১/২০১৭-১৮ 
জদমলা জবওয়া (দবধবা), স্বামী-মৃত আদের উদিন 

োং-উঃ দশবপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 
এলুয়াড়ী ১ ৩০৭৬ োো ০.২৫ 

১২ XII/১২/২০১৭-১৮ 

জমাঃ আতাউর রহমান, দপতা-জমাঃ আদমনুল ইেলাম, 

স্ত্রী জমাোঃ দমনারা জবগম 

োং-উঃ দশবপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

এলুয়াড়ী ১ ৩০৭৬ োো ০.২৫ 

১৩ XII/১৩/২০১৭-১৮ 

জমাঃ আজাহার আলী, দপতা-জমাঃ তদের উদিন 

স্ত্রী জমাোঃ মদজযনা জবগম 

োং-এলুয়াড়ী, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

এলুয়াড়ী ১ ৩০৭৬ োো ০.২৫ 

১৪ XII/১৪/২০১৭-১৮ 

জমাঃ জমাতাহার জমািা, দপতা-জমাঃ জগালাম জমাস্তিা, 

স্ত্রী জমাোঃ তাজদমরা আক্তার 

োং-গদণপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

গদণপুর ১ ৫৪৪ োো ০.২২ 

১৫ XII/১৫/২০১৭-১৮ 

জমাঃ জোহরাি জমািা, দপতা-মৃত জগালাম জমাস্তিা, স্ত্রী 

জমাোঃ জমৌসুমী খাতুন 

োং-গদণপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

গদণপুর ১ ৫৪৪ োো ০.২২ 

১৬ XII/১৬/২০১৭-১৮ 

জমাঃ মমতাজ জমািা, দপতা-মৃত আদেম উদিন জমািা, 

স্ত্রী জমাোঃ ওভমিা জবগম 

োং-গদণপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

গদণপুর ১ ৫৪৪ োো ০.২২ 

১৭ XII/১৭/২০১৭-১৮ 
মদহলা জবওয়া, স্বামী-মৃত আব্দুর হাই 

োং-গদণপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 
গদণপুর ১ ১৮৭ োো ০.২০ 

১৮ XII/১৮/২০১৭-১৮ 

জমাঃ জগালাম রব্বানী, দপতা-মৃত আব্দুর রহমান 

স্ত্রী জমাোঃ জভবিা দবদব 

োং-গদণপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

গদণপুর ১ ১৮৭ োো ০.২০ 

১৯ XII/১৯/২০১৭-১৮ 

জমাঃ োইদুর রহমান, দপতা-মৃত জকতাব উদিন 

স্ত্রী জমাোঃ রঞ্জনা জবগম 

োং-গদণপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

গদণপুর ১ ৩০৫৫ োো ০.২৫ 

২০ XII/২০/২০১৭-১৮ 

জমাঃ জলাকমান জহাভেন (বীর মুদক্তভর্াদ্ধা), দপতা-মৃত 

দরয়াজুল হক, স্ত্রী জমাোঃ োমছুন্নাহার জবগম 

োং-গদণপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

গদণপুর ১ ২৫৮ োো ০.২৫ 

২১ XII/২১/২০১৭-১৮ 

জমাঃ েদজমুদিন জমািা, দপতা-মৃত জনভমা জমািা 

স্ত্রী জমাোঃ আদেয়া দবদব 

োং-গদণপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

গদণপুর ১ ৩০০১ োো ০.২৫ 

২২ XII/২২/২০১৭-১৮ 

জমাঃ জাহােীর আলম, দপতা-মৃত জগালাম জমাস্তিা, 

স্ত্রী জমাোঃ জমােভলমা খাতুন 

োং-পাদনকাটা, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

পাদনকাটা ১ ৪২৩ োো ০.০৫ 



Krisi khas Regulation-2013/-9 

 

 


