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চা াঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ২০ একররর ঊরব ে েলমহারলর তথ্য 
“ছক” 

ক্রঃ

নং 
উপরেলার 
নাম 

েলমহারলর নাম ও 
আয়তন 

ইোরার 
জময়াদ 

১৪২৬ 
বঙ্গারের 
ইোরা মূলয 

ইোরা গ্রহীতা ও সমমমত নাম  মন্তবয 

০

১ 
০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০

১ 
চা াঁপাইনবাবগঞ্জ 

সদর 
 

মবল মসংমি 
আয়তন: ৩৬.৯৪ 

১৪২৫-১৪৩০ ৪,৫০,০০০/- জমাঃ ইমিশ আলী, সম্পাদক, জগাবরাতলা 
মিমহপািা মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, 
চা াঁপাইনবাবগঞ্জ সদর 

 

০

২ 
চা াঁপাইনবাবগঞ্জ 

সদর 
 

মবলগুমলয়া-
মবলকুমুমরয়া 
আয়তন: ২২.৯৯ 
একর  

১৪২৩-১৪২৮ ৫,০৭,৮১৫/- জমাস্তামিেরু, সভাপমত, পাঠানপািা 
মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, চা াঁপাইনবাবগঞ্জ 
সদর 
 

 

০

৩ 
চা াঁপাইনবাবগঞ্জ 

সদর 
 

মবল গাওয়া 
আয়তন: ১০৮.১৮ 
একর 

১৪২২-১৪২৭ ১৩,৭৫,০০০/
- 

হারু হলদার, সম্পাদক, দমিণ জগাবরাতলা 
িমরদপুর মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, 
চা াঁপাইনবাবগঞ্জ সদর 
 

 

০

৪ 
চা াঁপাইনবাবগঞ্জ 

সদর 
 

মবল মহািাঙ্গা 
আয়তন: ২৯.৭৫ 
একর 

১৪২২-১৪২৭ ৬,২৫,০০০/- শ্রী জোনারদন, সভাপমত, নমসপুর মৎসযেীবী 
সমবায় সমমমত মল: চা াঁপাইনবাবগঞ্জ সদর 

 

০

৫ 
চা াঁপাইনবাবগঞ্জ 

সদর 
ও 

মশবগঞ্জ 

সালুয়া মদং 
আয়তন: ২৮২.৯৮ 
একর 

১৪২২-১৪২৭ ১৫,০০,০০০/
- 

েনাব জমাঃ মমতউর রহমান, সভাপমত, 
পীরগামছ মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, 
মশবগঞ্জ 
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০

৬ 
চা াঁপাইনবাবগঞ্জ 

সদর 
ও 

মশবগঞ্জ 

বা াঁশবামিয়া 
মদং(জসানাদহ 
েলমহালসহ) 
 আয়তন: ১৩৫.০৪ 
একর 

১৪২৩-১৪২৮ ২৬,৫৮,৫০
০/- 

েনাব শ্রী র্ েম হলদার, সম্পাদক, বারঘমরয়া 
লিীপুর মৎসযেীমব সমবায় মল:, 
চা াঁপাইনবাবগঞ্জ সদর 

 

 
০

৭ 

মশবগঞ্জ বামলয়ামদমঘ 
আয়তন: ৩৯.৪৮ 
একর 

১৪২২-১৪২৭ ২১,৮৭,৫০০/
- 

েনাব মবশারত, সভাপমত, জসানামসজেদ 
মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, মশবগঞ্জ 

 

০

৮ 
মশবগঞ্জ কুমমরাদহ 

আয়তন: ১৫৬.৭৭ 
একর 

১৪২৬-১৪৩১ ২৫,০০,০০০
/- 

জসন্টু, সম্পাদক, মনাকষা হােীপািা 
মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, মশবগঞ্জ 

 

০

৯ 
মশবগঞ্জ ও 
জগামস্তাপুর 

শুক্রবািী মদং 
আয়তন: ২৩৭.১২ 

১৪২৬ 
(একসনা) 

৫৫,০০,০০০
/- 

েনাব শ্রী গরনশ হলদার, সভাপমত, 
মামদয়াগ্রাম মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, 
সাং-মামদয়া গ্রাম, িাক: চা াঁদপুর, উপরেলা: 
মশবগঞ্জ 
 

 

 
 
 
 

ক্রঃ

নং 
উপরেলার নাম েলমহারলর নাম ও 

আয়তন 
ইোরার জময়াদ ১৪২৬ 

বঙ্গারের 
ইোরা মূলয 

ইোরা গ্রহীতা ও সমমমত নাম  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 
১০ মশবগঞ্জ ও মবলভামতয়া ১৪২৫-১৪৩০ ৩৭,০০,০০০/ েনাব জমাঃ বেলার রহমান, সভাপমত, 
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জভালাহাট আয়তন: ৯৯৬১.৭১ একর - জভালাহাট থ্ানা মৎসযেীবী সমবায় সমমমত 
 
১১ 

জগামস্তাপুর ও 
নারচাল 

মবল দামুস 
আয়তন: ২৩১.৪১ একর 

১৪২৩-১৪২৭ ৪৩,৫০,০০০/
- 

েনাব জমাঃ জসাহরাব আলী, সম্পাদক, 
সালালপুর মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, 

নারচাল 
 
১২ 

জগামস্তাপুর লিীপুর জছাটমবলা 
বিমবলা 

আয়তন: ১৭২.৮৭ একর 

১৪২৬-১৪৩১ ৭০,০০,০০০/- েনাব জমাঃ োলাল উজিন, সভাপমত, 
কােীগ্রাম মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল. 

জগামস্তাপুর 
১৩ জগামস্তাপুর মবল বররন্দ্র 

আয়তন: ৯৪.৩৬ একর 
১৪২২-১৪২৭ ১২,৫০,০০০/- েনাব জমাঃ সারবর আলী, সভাপমত, 

বাবুররঘান মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, 
জগামস্তাপুর 

১৪ জগামস্তাপুর শুকরিাবা 
আয়তন: ১২৭.৫৯ 

১৪২২-১৪২৭ ১৪,৩৭,৫০০/- েনাব জমাঃ ইয়ামসন আলী, সভাপমত, 
জগামবন্দপুর মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, 

জগামস্তাপুর 
১৫ জগামস্তাপুর মসংগাবাদ পাথ্ার 

আয়তন: ২৬২.২৭ একর 
১৪২২-১৪২৭ ৪১,২৫,০০০/- েনাব জমাঃ ততয়ব আলী, সভাপমত, জবগপুর, 

মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, জগামস্তাপুর 
১

৬ 
জগামস্তাপুর মবল কুোইন 

আয়তন: ৮১.২৬ একর 
১৪২২-১৪২৭ ১১,৩৭,৪১৩/- েনাব জমাঃ মমিে উজিন, সভাপমত, দুবাইল 

মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, জগামস্তাপুর 
১৭ জগামস্তাপুর মবল েশশল(প্রোশন) 

আয়তন: ৫৩.৯৫ 
১৪২৪-১৪২৯ ৫২,১০০/- জমাঃ সারবর আলী, সভাপমত, বাবুররঘান 

মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, জগামস্তাপুর  
১৮ জগামস্তাপুর মবল কালন 

আয়তন: ১২৭.২৫ একর 
১৪২২-১৪২৭ ১০,০০,০০০/- জমাঃ শমিকুল ইসলাম, সভাপমত, সারহবগ্রাম, 

মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, জগামস্তাপুর 
১৯ জগামস্তাপুর বাংগাবািী জকাপরা 

আয়তন: ৫২.৭৫ একর 
১৪২৬-১৪৩১ ৬,৫০,০০০/- েনাব জমাঃ উমর আলী, সভাপমত মৎসযেীবী 
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সমবায় সমমমত মল:, জগামস্তাপুর 
২০ জগামস্তাপুর মবল েশশল(মাঝল) 

আয়তন: ২৫.৮০ একর 
১৪২৬-১৪৩১ ৬,০০,০০০/- েনাব জমাঃ মমনরুল, সম্পাদক, জতমলপািা 

িরমামলন মুক্ত মৎসযেীবী সমবায় সমমমত 
মল:, জভালাহাট 

২১ জগামস্তাপুর মবল গুলদহ 
আয়তন: ৫০৩.৯২ একর 

 
১৪২৬-১৪২৮ 

 
 

৫৩,৫৫,০০০/
- 

মবজ্ঞ যুগ্ম জেলা েে আদালয়, চা াঁপাইনবাবগঞ্জ 
এর ১/২০১৪ নং অঃপ্রঃ মামলার ১২.০৬.২০১৯ 
তামররের আরদরশর মবরুরে মহামানয হাইরকাটে 
মবভারগ দারয়রকৃত ৬৪৫/২০১৯  মসমভল রুরল 
মিমতবিার আরদশ থ্াকায় ইোরা গ্রহীতার মনকট 
হরত ইোরা মূলয আদায় করা হয়মন। 
 

ক্রঃ

নং 
উপরেলার নাম েলমহারলর নাম ও 

আয়তন 
ইোরার জময়াদ ১৪২৬ 

বঙ্গারের 
ইোরা মূলয 

ইোরা গ্রহীতা ও সমমমত নাম  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

২

২ 
জগামস্তাপুর মবল চুিইল 

আয়তন: ২৭৩.০৫ একর 
১৪২৬ 

 
৮০,০০,০০০/

- 
েনাব জমাঃ িারুক, সভাপমত, সুোনমদঘী 
মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মলঃ, জগামস্তাপুর, 

চা াঁপাইনবাবগঞ্জ 
২

৩ 
নারচাল মবল আনইল(মবল 

কুসমুিা, মবল মদঘলী, 
মবল জছাটবমন, মবল 

বিবমনসহ) 
আয়তন: ৬০.১৭ একর 

১৪২৩-১৪২৮ ২০,৬১,৩৯৮/
- 

বামহর মমিকপুর মৎসযেীবী সমবায় সমমমত 
মল:, নারচাল, 

২ নারচাল হাোরমদমঘ ১৪২২-১৪২৭ ৪,০৬,২৫০/- বমহপািা মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, 
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৪ আয়তন: ৩২০.৫৯ একর নারচাল, 
২

৫ 
নারচাল ইটামল মবলা 

আয়তন: ২৪.০৫ একর 
১৪২৪-১৪২৬ ৩৬,০৭৫/- হাউসনগর মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, 

নারচাল, 
২

৬ 
নারচাল আরয়স মবল 

আয়তন: ২৭.৭০ একর 
১৪২৪-১৪২৯ ৫,২৫,০০০/- নন্দলালপুর,মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, 

জগামস্তাপুর 
২৭ জভালাহাট মবল চাতরা 

আয়তন: ৩৭.৫০ একর 
১৪২২-১৪২৭ ১২,৮১,২৫০/- পীরগামছ মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, 

জভালাহাট 
২

৮ 
জভালাহাট মবল সুরাইয়া 

আয়তন: ১২৪.০৫ একর 
১৪২২-১৪২৭ ১২,২৪,০৮১/- ঘাইবািী মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, 

জভালাহাট 
২

৯ 
জভালাহাট মবল বাইবনা 

আয়তন: ৮৯.৫১ একর 
১৪২৬-১৪৩১ ১০,২০,০০০/- েনাব জমাঃ বকুল, সভাপমত, মকরমপুর ঘাট, 

মৎসযেীবী সমবায় সমমমত মল:, জগামস্তাপুর 
 


