
                                                      

 

                      ২০২১         এ      ১৯০                                            । ১৯০       ৩৮        

                     ।         ০২                                                  ।  

     

   

     /                             /       

০১ সাজাক এন্ড ককাোং/চাম্বি রাবার কেট 

 

৩০৭ চাম্বি কমৌজা (রাবার), 

প্লট নোং-১৬০২(নতুন); সীট নোং-০৮, 

োঈপজজলা- সদর/লামা/নাোআক্ষ্যোংছম্বি/ োঅলীকদম, 

বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

০২ কম্ববর োঅহমদ কচৌধুরী 

পজক্ষ্ কাজী সাহাদাৎ কহাসাোআন 

 

৩০৭ চাম্বি কমৌজা (রাবার), 

প্লট নোং-১৬০২(নতুন); সীট নোং-০৮, 

োঈপজজলা- সদর/লামা/নাোআক্ষ্যোংছম্বি/ োঅলীকদম, 

বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

০৩ এম, এস কজপ বাজরশন 

পজক্ষ্ কাজী সাহাদাৎ কহাসাোআন 

 

৩০৭ চাম্বি কমৌজা (রাবার), 

প্লট নোং-৬১২(নতুন); সীট নোং-০৮, 

োঈপজজলা- সদর/লামা/নাোআক্ষ্যোংছম্বি/ োঅলীকদম, 

বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

০৪ োঅবু জাফর ম্বসম্বিকীর পজক্ষ্ ছম্বলমুল হক কচৌধুরী 

 

২৮৪ োআয়াোংছা কমৌজা, 

সীট নোং০৪, প্লট- ৬৮৩ (নতুন), ৬৮৩ (পুরাত্ন); 

োঈপজজলা-লামা, বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

০৫ ছম্বলমুল হক কচৌধুরী 

 

২৮৪ োআয়াোংছা কমৌজা, 

সীট নোং০৪, প্লট- ২৩০৭ (নতুন), ৬৮৩ (পুরাত্ন); 

োঈপজজলা- লামা, বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

০৬ হাম্বসনা োঅখত্ার এর পজক্ষ্, ছম্বলমুল হক কচৌধুরী 

 

২৮৪ োআয়াোংছা কমৌজা, 

সীট নোং০৪, প্লট- ৬৭২ (নতুন), ৬৮৪ (পুরাত্ন); 

োঈপজজলা- লামা, বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

০৭ কমসাস ব রাবুয়া রাবার প্লান্টাস ব এর পজক্ষ্, 

ছম্বলমুল হক কচৌধুরী 

 

২৮৪ োআয়াোংছা কমৌজা, 

সীট নোং০৪, প্লট- ২৩০৩ (নতুন), ৫২৪ (পুরাত্ন) 

োঈপজজলা- লামা, বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

০৮ কমসাস ব োঅবুল হাজসম এর পজক্ষ্, 

ছম্বলমুল হক কচৌধুরী 

২৮৪ োআয়াোংছা কমৌজা, 

সীট নোং০৪, প্লট- ২৩০২ 

(নতুন), ৫২৪ (পুরাত্ন); 

োঈপজজলা- লামা, বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

০৯ কমসাস ব োঅহম্মম্বদয়া প্লান্টাস ব এর পজক্ষ্, 

ছম্বলমুল হক কচৌধুরী 

২৮৪ োআয়াোংছা কমৌজা, 

সীট নোং ০৪, প্লট- ২৩১১ 

(নতুন), ৬৮৮ (পুরাত্ন); 

োঈপজজলা- লামা, বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

১০ কাজী মাহমুদুল হক 

 

২৮৪ োআয়াোংছা কমৌজা, 

প্লট নোং-১০২৪(পুরাত্ন), 

সীট নোং-১২, কহাম্বডোং-৪০(রাবার) 

োঈপজজলা- লামা, বান্দরবান পাব বত্য কজলা 

                    

                      

     

১১ দীল কমাহাম্মদ ও ম্বমজসস শাজহদা োঅক্তার 

 

২৮৬ ফাম্বসয়াখালী কমৌজা, 

কহাম্বডোং নোং-৫২, প্লট/দাগ-১০৪১৫ 

লামা, বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

১২ দীল কমাহাম্মদ 

 

২৮৬ ফাম্বসয়াখালী কমৌজা, 

কহাম্বডোং নোং-৬১, প্লট/দাগ-৫০৮৮ ও ৫০৭৮ 

লামা, বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

১৩ রত্ন ম্ববজয় কদ রাবার বাগন 

রত্ন ম্ববজয় কদ (২য় পক্ষ্) 

২৮৬ ফাম্বসয়াখালী কমৌজা, 

ম্বসট নোং- ৯৫, প্লট/দাগ-৩৯৬৫, 

বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

১৪ সাোআফুল োঅলম 

 

২৮৬ নোং ফাম্বসয়াখালী 

ম্বসট নোং- ১৬, প্লট নোং-১০০২৯(নতুন),৪০৫১ (পুরাত্ন) 

১লামা, বান্দরবান। 

                    

                      

     

১৫ ১। কমাোঃ োঅয়ুব 

২। পাজরছা কবগম 

৩। কবগম জাহানারা পারভীন 

২৮৬ নোং ফাম্বসয়াখালী কমৌজা, 

কহাম্বডোং রাবার/২২৮; 

ম্বসট নোং-১৬ দাগ নোং- ৪১৯৭ (নতুন); ৪১৯৭ 

(পুরাত্ন) 

২৫.০০ একর ৩য় কেণীর জম্বম। 

                    

                      

     

১৬ কনজাম োঈম্বিন 

 

২৮৬ ফাম্বসয়াখালী কমৌজা, 

ম্বসট নোং-১৬, রাবার  প্লট নোং-১০০২২, 

লামা োঈপজজলা, 

পাব বত্য বান্দরবান কজলা। (২৫ একর) 

                    

                      

     



     

   

     /                             /       

১৭                

ডাোঃ সামসুজ্জাহান রম্বকবুজেছা কচৌধুরী ওরজফ 

রম্বকবুন ম্ববল্লাহ কচৌধুরী 

২৮৩ োইদগি, বাোআশািী, নাোআক্ষ্যোংছম্বি, 

সীট নোং-০৭ দাগ- ২০১৮; 

২৫.০০ একর ৩য় কেণী র জম্বম। 

                    

                      

     

১৮                

কমাত্াজহর ম্ববল্লাহ্  কচৌধুরী এর পজক্ষ্ নাজমী জাহান 

কচৌধুরী 

 

২৮৩ োইদগি, বাোআশািী, নাোআক্ষ্যোংছম্বি, 

সীট নোং-০৭ দাগ- ২০১৭; 

২৫.০০ একর ৩য় কেণীর জম্বম। 

                    

                      

     

১৯                

কমাত্াজহর ম্ববল্লাহ্  কচৌধুরী এর পজক্ষ্ হারুন োর 

রশীদ 

২৮৩ োইদগি, বাোআশািী, নাোআক্ষ্যোংছম্বি, 

সীট নোং-০৭ দাগ- ২০১৭; 

২৫.০০ একর ৩য় কেণীর জম্বম। 

                    

                      

     

২০                

কমাত্াজহর ম্ববল্লাহ্  কচৌধুরী এর পজক্ষ্ শান্তী কচৌধুরী 

 

২৮৩ োইদগি, বাোআশািী, নাোআক্ষ্যোংছম্বি, 

সীট নোং-০৭ দাগ- ২০২৮; 

২৫.০০ একর ৩য় কেণীর জম্বম। 

                    

                      

     

২১ ম্বনম্বরম্ববম্বল রাবার বাগান 

ম্বমজসস ম্বশরীন রহমান 

ম্বনোঈ সাম্বকবট হাোঈস করাড, কক্সবাজার। 

২৮৩ োইদগি কমৌজা, ম্বসট নোং-০৫, 

রাবার প্লট নোং-১৫০৮, 

নাোআক্ষ্োংছম্বি োঈপজজলা, 

পাব বত্য বান্দরবান কজলা। (২৫ একর) 

                    

                      

     

২২ ম্বনম্বরম্ববম্বল রাবার বাগান 

মাহবুবুর রহমান, ম্বনোঈ সাম্বকবট হাোঈস করাড, 

কক্সবাজার। 

২৮৩ োইদগি কমৌজা, 

ম্বসট নোং-০৫, রাবার প্লট নোং-১৫০৬, 

নাোআক্ষ্োংছম্বি োঈপজজলা, 

পাব বত্য বান্দরবান কজলা। (২৫ একর) 

                    

                      

     

২৩ ম্বনম্বরম্ববম্বল রাবার বাগান 

লুৎফুর রহমান, ম্বনোঈ সাম্বকবট হাোঈস করাড, কক্স 

বাজার। 

২৮৩ োইদগি কমৌজা, 

ম্বসট নোং-০৫, রাবার প্লট নোং-১৫০৪, 

নাোআক্ষ্োংছম্বি োঈপজজলা, 

পাব বত্য বান্দরবান কজলা। (২৫ একর) 

                    

                      

     

২৪ ম্বনম্বরম্ববম্বল রাবার বাগান 

মরহুম োঅলহাজ্ব কমাস্তাম্বফজুর রহমান 

২৮০ নোং োঅলীক্ষ্োং কমৌজা 

প্লট নোং ০৩, ম্বসট নোং ০১ 

োঈপজজলাোঃ নাোআক্ষ্যোংছম্বি 

কজলাোঃ বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

     

২৫ ম্বনম্বরম্ববম্বল রাবার বাগান 

এম.োঅর কজপ বাজরশন (প্রা) ম্বলম্বমজটড, 

কমৌজা ২৮০ োঅলীক্ষ্োং, 

প্লট নোং ০১ নতুন, ম্বসট নোং- ০১ নতুন, 

োঈপজজলা- নাোআক্ষ্যোংছম্বি, কজলা বান্দরবন পাব বত্য 

কজলা। 

                    

                      

     

২৬ নাম্বসমা বানু 

কক্সবাজার, ৬১/এ সসকত্ োঅবাম্বসক এলাকা, 

টোংকাবত্ী কমৌজা, ম্বসট নোং-০৪, রাবার প্লট নোং-৭০, 

ব্লক নোং ১৩, মহকুমাোঃ বান্দরবান, পাব বত্য বান্দরবান 

কজলা। (২৫ একর) 

                         

                     

         

২৭            এ           ,        , 

      ,         

      ২৮৬,            

      - (  ) ৩২৭১ 

          ,         

                    

                      

     

২৮                 ,          , ৬   

     ,             ,        । 

      ২৮৬,            

      - ৮৯৪৬ (   ), ২৬৯৫ (     ) 

          ,         

                    

                      

     

২৯                        

        ,       ,         

      ২৮৬,            

      - (  ) ৯০৩৯ 

          ,         

                    

                      

     

৩০              ,                  , ৩   

          ,     ,         

      ২৮৬,            

      - ৮৮৪৭ (   ), ২৬৯৫ (     ) 

          ,         

                    

                      

     

৩১                          ,     -      

         ,     -                      , 

   -            ,      ,         

      ২৮৬,               -২৩ 

          ,         

                    

                      

     

৩২                  ,            , 

         এ         :               , 

          

      ২৮৬,            

      - ৩৭০১ (   ) 

          ,         

                         

                     

         
৩৩              এ                                 ,   .এ    : ৪৩ 

            ,             

 

                    

                      

     

৩৪ কমাোঃ নাজমুল হক কচৌধুরীর বাগান 

 

২৮৬ ফাঁম্বসয়াখাম্বল কমৌজা (রাবার), 

কজ. এল নোং-০২ (রাবার) ৮৯-৯০ 

দাগ নোং-৯২০৮, 

লামা বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

    । 



     

   

     /                             /       

৩৫ কমাোঃ নাজমুল হক কচৌধুরীর বাগান 

 

২৮৬ ফাঁম্বসয়াখাম্বল কমৌজা (রাবার), 

কজ. এল নোং-৯২০৭ 

দাগ নোং-৯২০৭, 

লামা বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

    । 

৩৬ এম নুর বক্স ২৮৬ ফাঁম্বসয়াখাম্বল কমৌজা (রাবার), 

কজ. এল নোং-৯২৩৩ ম্বসট নোং-১২ 

লামা, বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

       । 

৩৭ এম নুর বক্স ২৮৬ ফাঁম্বসয়াখাম্বল কমৌজা (রাবার), 

কজ. এল নোং-৯২৩৪ ম্বসট নোং-১২ 

লামা, বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

    । 

৩৮ োঅখলাকুজ্জামান এর বাগান 

 

২৮৬ ফাঁম্বসয়াখাম্বল কমৌজা (রাবার), 

কজ. এল নোং-৭৪২৭ ম্বসট নোং-০৩ 

লামা, বান্দরবান পাব বত্য কজলা। 

                    

                      

    । 

 


