
কৃিষ ম ণালেয়র আওতাধীন দ র/সং ার জিমর নামজারী সং া  িতেবদনঃ

দ র/সং ার নামঃ বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান) 
িতেবদনাধীন মাসঃ জুলাই ২০১৯ ি ঃ

ঃঃ
নংনং

জলাজলা  ওও  উপেজলারউপেজলার  নামনাম মৗজারমৗজার  নামনাম  ওও  জএলজএল  নংনং খিতয়ানখিতয়ান  নংনং
((িসএসিসএস//এসএএসএ//আর.এসআর.এস//িবএসিবএস))

দাগদাগ  নংনং  
((িসএসিসএস//এসএএসএ//আর.এসআর.এস//িব.এসিব.এস))

জিমরজিমর  
পিরমাণপিরমাণ
((একরএকর))

নামজারীনামজারী  
সং াসং া   
সবেশষসবেশষ  
অ গিতঅ গিত

ম বম ব

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭ ৮৮
০১। জলাঃ নারায়ণগ

উপেজলাঃ 
আড়াইহাজার।

মৗজাঃ িবশন ী, জএল 
নং-১১৩
মৗজাঃ 
চতনকা া, জএল 

নং-১১৭ 
মৗজাঃ উলুকা া, জএল 

নং-১১৪

সংযিু - ১ (ক) সংযিু - ১ (খ) ১০০.০০ - -

০২। জলাঃ বিরশাল
উপেজলাঃ বিরশাল 
সদর।

মৗজাঃ উলানঘূনী, জএল 
নং- ৪৫
মৗজাঃ রাড়ীমহল, জএল 

নং- ৪৪

২১৫, ২১১ ১৮৬, ৪৬, ৮২, ২২২, ১০৬, ১০৭, 
১৯৮,২২২, ১৮৬, ১৮৬, ৫৫, ১৩৭ ও ১৮৬

৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩৮৮ ও 
৩৯০ -৩৯৮, ৪০৭-৪৭২, ৫০২-৫২০
৫৬৪-৫৬৮ এবং ৫৭২-৫৮৩

২১.৮৯ - -

০৩। জলাঃ িসরাজগ
উপেজলাঃ িসরাজগ

 সদর।

মৗজাঃ 
খাকসাবাড়ী, জএল 

নং-৯৮
খাকসাবাড়ী ইউিনয়ন

৫৯৭, ১৭৫, ৪৯২, ৫২৩, ৬৭৮, ৯৪, ১২৪০, ৮০৯ ১০৯২-১০৯৯, 
১১০৭-১১২২ ও ১১৩৭।

৫.০০ - -

০৪। জলাঃ িঝনাইদহ
উপেজলাঃ িঝনাইদহ 
সদর।

মৗজাঃ মধুপরু, জএল 
নং-২১৪
মৗজাঃ উ র কা  

সাগরা, জএল নং-১৯৩

৩১২,১৮৩,১১৫,২৪,৫৬,৩৪, ০৭,১২৫,৩০৭,৯৯,১০৪ ৫৩৫,৫৩৬,৫৩৮, ৫৩৯,৫৪০, ৫৪১, 
৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ২৮১০ ও ২৮১১

৪.৮৮ - -

১



০৫। জলাঃ নামগ
উপেজলাঃ নামগ  
সদর।

মৗজাঃ উ র 
মি কপরু, জএল 

নং-১৪৫ 

৬,৯,৯,১৫৫,৩০,৪,১৫ ২৯১, ২৯২, ২৯৩ ও ২৯৫ ৫.০০ - -

০৬। জলাঃ ন েকাণা
উপেজলাঃ ন েকাণা 
সদর।

মৗজাঃ পিুখরা, জএল 
নং-১১১

৪০২,৪৫২, ৬২০, ০১ ও ৯৮১ ২১৬৮,২১৬৯, 
২১৭০ ও ২১৭১

৫.০০ - -

০৭। জলাঃ রংপরু
উপেজলাঃ পীরগ ।

মৗজাঃ 
মিকমপরু, জএল 

নং-১৮৬

৩৬, ৯৮, ৬৪, ১২২, ১৬৩, ১৩৯ ও ১১৭ ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০৮, ২০৯, 
২১০, ২১১, ২১২ ও ২১৩ 

৫.০০ - -

০৮। জলাঃ নায়াখালী
উপেজলাঃ বণচর।

মৗজাঃ চর 
মিজদ, জএল নং-৩০৩ 

১৯৯৬, ২১৪৫, ১, ১৯৯৫, ০১, ১৯৯৬, ১৯৯৫, ০১, 
১, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১, ১৯৯৪, ১, ১৯৯৪, ১, ২১৫১, 
২১৪৪, ২১৫১, ২১৪৪, ২১৫১ ও ২১৪৬, 

 ৪২৪৫/২- ৪২৪৫/১৩ ১০.১০ - -

পাদিটকাঃপাদিটকাঃ  বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)-এর অবকাঠােমা িনমাণ ও কায ম শি শালীকরণ ক  এর আওতায়
নারায়ণগ  জলার আড়াইহাজাের িত ােনর ধান কাযালয় এবং বিরশাল, িসরাজগ , িঝনাইদহ, নামগ , ন েকাণা, রংপরু ও নায়াখালী- ত
আ িলক কাযালয় াপেণর িনিম  জিম অিধ হণ কের অবকাঠােমা িনমাণ কায ম চলমান আেছ। তরাং অিধ হণকতৃ এ সকল জিমর গেজট ছাড়া
পৃথকভােব নামজারী করা হয় িন।

  

সংযিুসংযিু --১১ ( (কক) ) ওও ( (খখ))

২



৬-৮-২০১৯ ১২:৫৭:৪৪
কাজী আবলু কালাম

পিরচালক ( শাসন ও অথ), পিরচালক ( শাসন ও অথ)-
এর দ র

বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট
(বারটান)

৩


