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1.        
নাই ার হাওর ( পা ার-01) 
িকিম0.000 হেত িকিম 0.700

 জনাব খুিশদ আলী
 NP1-01 9.70 9.70 9.91 625,548.57          

2.       
নাই ার হাওর ( পা ার-01)
িকিম 5.500 হেত িকিম 8.500

জনাব আিনছ আলী
NP1-02 2.61 2.61 10.73 64,451.00             

3.       
নাই ার হাওর ( পা ার-01)িকিম 
8.600 হেত িকিম 9.000

জনাব দেলায়ার হাসাইন
NP1-03 - - 7.95 -

4.        
নাই ার হাওর ( পা ার-01)িকিম 
9.000 হেত িকিম 10.000

জনাব সাইফুল ইসলাম 
NP1-04 2.02 2.02 7.95 49,975.00             

5.       
নাই ার হাওর ( পা ার-01)িকিম 
10.000 হেত িকিম 11.000

জনাব জালাল উ ন আহেমদ
NP1-05 1.24 1.24 6.30 - 30,548.00            

6.       
নাই ার হাওর ( পা ার-01)িকিম 
11.000 হেত িকিম 12.430

জনাব রৗশন আলী
NP1-06 7.86 7.86 11.66 - 194,458.00           

7.       
নাই ার হাওর ( পা ার-01)িকিম 
12.430 হেত িকিম 15.200

জনাব আলাউ ন
NP1-07 10.72 10.72 11.10 - -

8.       
নাই ার হাওর ( পা ার-01)িকিম 
15.200 হেত িকিম 16.000

জনাব কয়ছর আহমদ চৗধুরী
NP1-08 4.93 4.93 6.50 - -

9.       
নাই ার হাওর ( পা ার-01)িকিম 
16.000 হেত িকিম 1৭.000

জনাব মাঃ মতজ আলী
NP1-09 1.45 1.45 6.50 - -

10.    
নাই ার হাওর ( পা ার-01)িকিম 
17.000 হেত িকিম 19.000

জনাব নাজমুল হক
NP1-10 3.63 3.63 6.50 - -

11.    
নাই ার হাওর ( পা ার-01)িকিম 
43.750 হেত িকিম 45.100

জনাব মাঃ আ লু মা ান
NP1-15 24.27 24.27 7.43 16.84 1,047,926.04        

12.    
নাই ার হাওর ( পা ার-02)িকিম 
0.000 হেত িকিম 4.200

জনাব মাঃ নু ল ইসলাম 
বীরমু েযা া
NP2- 16 7.58 7.58 9.63 - 523,222.73          
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13.   
নাই ার হাওর ( পা ার-0৩)িকিম 
0.000 হেত িকিম 1.505

জনাব মাঃ িসরাজ িময়া
NP3- 17 8.91 9.91 8.25 0.66 428,295.13          

14.    
নাই ার হাওর ( পা ার-0৩)িকিম 
1.505 হেত িকিম 2.500

জনাব মাঃ নু ল ইসলাম 
বীরমু েযা া
NP3- 18 7.01 7.01 8.25 - 445,901.88           

15.    
নাই ার হাওর ( পা ার-0৩)িকিম 
2.500 হেত িকিম 4.000

জনাব  নু ল ইসলাম
NP3- 19 6.12 6.12 11.20 - 373,480.00          

16.   
নাই ার হাওর ( পা ার-0৩)িকিম 
৪.000 হেত িকিম ৫.007

জনাব  নবাব হােসন মংলা
NP3- 20 22.97 22.97 11.20 11.77 1,044,150.00         

17.    

নাই ার হাওর ( পা ার-02) 
ক ারটেম াল বাধঁ -1 িকিম 0.000 
হেত িকিম 1.000

জনাব  মিহবুর রহমান
NP1- 24 10.12 10.12 7.00 3.12 1,75,000.00

18.    

নাই ার হাওর ( পা ার-
0১)ক ারটেম াল বাধঁ-2  িকিম 
0.000 হেত িকিম 1.200

জনাব মাঃ মাসুক  িময়া
NP1- 25 9.75 9.75 8.00 1.75 175,000.00           

19.    
নাই ার হাওর ( পা ার-0১)িকিম 
39.000 হেত িকিম 41.735

জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম
NP1- 26 16.29 19.71 8.00 11.71 708,643.25          

20.    
নাই ার হাওর ( পা ার-0১)িকিম 
41.735 হেত িকিম 43.750

জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন
NP1- 27 31.73 24.03 7.00 17.03 828,774.10           

21.    
ডকার হাওর িকিম 12.000 হেত িকিম 

13.500
জনাব কৃপা িস ু  রায় ভানু
D-28/1 10.25 10.25 5.50 4.76 137,500.00           

22.   
ডকার হাওর িকিম 13.500 হেত িকিম 

15.000
জনাব িসরাজ িময়া
D-28/2 12.51 12.51 12.51 175,000.00           

23.   
ডকার হাওর িকিম 20.000 হেত িকিম 

23.000
জনাব আজাদ িময়া
D-29 4.48 4.48 5.68 110,816.00           

24.    
ডকার হাওর  িকিম 26.000 হেত 
িকিম 30.00

জনাব গদু িময়া
D-30 7.18 7.18 5.50 1.68 137,500.00           

25.   
ডকার হাওর িকিম 0.150 হেত িকিম 

3.610
জনাব ফেতফুল ইসলাম
D-31 5.50 5.50 5.50 - 136,109.00           

26.   
ডকার হাওর িকিম 6.000 হেত িকিম 

12.000
জনাব আ লু মােলক
D-32 5.50 5.50 5.50 - -

মাট = 234.33 231.05 198.74 81.83 7,237,298.69

উপেজলা িনবাহী অিফসার
দায়ারাবাজার, সুনামগ ।


