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এক নজেরর চা বাগােনর ত ািদঃ- 
 
০১। মৗলভীবাজার   
 

             মাট বাগান- ৯২ , মাট জিমর পিরমাণ-১,৫০,৬৩৭.১২ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ-৮৩,৫৫৭.৯০ একর, ইজারা হেয়েছ = ৮৪ , ইজারা হয়িন ০৮  ( ত-২ )। 
 

০২। িসেলট 
 

           মাট চা বাগান - ১৯ , মাট জিমর পিরমাণ- ২৭৪৯২.০৪ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ - ৭২৭৭.৭৭ একর, ইজারা হেয়েছ- ১৫ , ইজারা হয়িন- ০৪  ( ত বাগান- ০১ )।  
 

০৩। হিবগ  
 

           মাট চা বাগান- ২৪ , মাট জিমর পিরমান-  ৫০,৯৫০.৯১ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ- ৩৫৮২৯.৭৯ একর, ইজারা ত বাগােনর সং া - ২৩ , ইজারা হয়িন - ০১ । 
 

০৪। চ াম   
  

           মাট চা বাগান- ২৩ , মাট জিমর পিরমাণ- ৩৬০৯৮.১২ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ- ১৫১১৮.৬৯ একর, ইজারা হেয়েছ - ১৭ , ইজারা হয়িন- ০৬ । 
 

০৫। া ণবাড়ীয়া  
 

          মাট চা বাগান- ১ , মাট জিমর পিরমাণ- ১৫৪.৫০ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ- ১৫৪.৫০ একর, ইজারা হয়িন- ০১ । 
 
০৬। রা ামা  
 
          মাট চা বাগান- ১ , মাট জিমর পিরমাণ- ৩০৭.০০ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ- ৩০৭.০০ একর, ইজারা হয়িন- ০১ । 
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চা-বাগানস েহর তািলকা 
(২৭-০১-২০১৩ পয  ) 

জলার নামঃ মৗলভীবাজার।  
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার 
ময়াদ (বছর) 

ইজারার 
ময়াদ 

সমাি র 
তািরখ 

চা চােষর আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার তািরখ 
ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১।  কািলকাবাড়ী  কািলবাড়ী  এে ট বড়েলখা ৩৪৪.৬২ ৩০/৭/৮৭ ২০-বছর ৩/৬/২০০৭ ১৬০.৯০ ৭/৭/২০১১িব- িণ 
২।  িনউ সমনভাগ িনউ সমনভাগ  কাং িলঃ বড়েলখা ৩৫২৮.৮২ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ২১১৫.৭০ ১০/৫/১১-এ- িণ 
৩। সানা পা িদ সানা পা  কাং িলঃ বড়েলখা ২৫০২.২৩ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ১৫১৬.৫০ ৫/৬/১১-িব- িণ 
৪। ধামাই িদ িনউ ধামাই  কাং িলঃ বড়েলখা ২৫৭৯.৬৩ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ১৫৭৭.৪৪ ৫/৬/১১ িব- িণ 
৫। রিশদাবাদ রিশদাবাদ ওয়ােকার  এে ট 

িলঃ 
বড়েলখা ৩৯৯.৭৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ৩০৭.০১ ১৯/৩/১২ এ- িণ 

৬। করামতনগর করামতনগর  এে ট বড়েলখা ১৩৫৫.৪৮ ইজারা হয়িন ইজারা হয়িন ইজারা হয়িন ৪৪১.০০ ইজারািবহীন, াব পাওয়া 
যায়িন 

৭। মারশাইল মারশাইল  এে ট বড়েলখা ৯৮৫.০০ - - - ২৯৬.৮২ ৬/৯/১১ িস- িণ 
৮। শাহবাজ র  শাহবাজ র  কাং 

িলঃ( য়ার প) 
বড়েলখা ২৮৮৬.১১ ২৩/৯/২০০৭ ২০ বছর ২২/৯/২০২৭ ৫৪৩.৪০ ময়াদ শষ হয়িন 

৯। ফেতহবাগ  ারাগন এে া ই াঃ িলঃ বড়েলখা ২৫৪.১১ - - - ১৪৮.২৪ ৭/৭/১১ িস- িণ 
১০। ছাট লখা এম সালায়মান খান কাং 

িলঃ 
বড়েলখা ১৯৬৪.৫০ - - - ৭০০.০০ ১০/৫/১১ িস- িণ 

১১। রহমািনয়া  ারাগন এে া ই াঃ িলঃ বড়েলখা ৩৮৮.৮৯ - - - ১৭০.০০ ৭/৭/১১ এ- িণ 
১২। হািফজ  াকসন াদাস িবিড বড়েলখা ১৩৩.০০ - - - ৫৩.৪৮ ৭/৭/১১ এ- িণ 
১৩। বাহা র র বাহা র র  এে ট বড়েলখা ৬৩১.০২ - - - ২০০.০০ ১১/১/১২ িস- িণ 
১৪। পা াতল রহমান  কাং িলঃ বড়েলখা ৭৯৬.০০ ১৫/৮/৯২ ২০ বছর ১৪/৮/১২ ৩৮২.৮০ ২৭/১১/১৩ এ িণ 
১৫। ওয়ািহদাবাদ এস আহেমদ কাং িলঃ বড়েলখা ৭৪২.৮৩ ১/৫/৭৭ ৩৫ বছর ৩০/৪/২০০২ ৩৯৭.০০ ৮/৭/১২ এ- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১৬।  ধর র 

(আ াদাদ) 
আ াদাদ এে ট বড়েলখা ১৪৭২.০০ ১৫/৭/৭২ ৪০ বছর - ৬১০.০০ ১০/১০/১৩, িস-

ণী 
১৭।  আয়শাবাগ াকসন াদাস িলঃ বড়েলখা ৫২৬.০৬ - - - ১২৫.৯৭ ২/১০/১১ িস- িণ 
১৮। সমেশরনগর ডানকান াদাস কমলগ  ৪৩২৬.৪৭ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ২৪৭০.০০ ১০/৫/১১ এ- িণ 
১৯। আলীনগর ডানকান বা াস কমলগ  ৪৪৬২.৮৮ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ২৫৯৩.০০ ১০/৫/১১ এ- িণ 
২০। চা ারায় াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ১৯৯০.৪৮ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ১১৭৩.২৫ ২/২/১২ এ- িণ 
২১। পা েখালা াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ৪৫৮৭.২৮ ১৫/৭/৭২ ৩৫বছর ১৪/৭/২০০৭ ৩৫২৮.৩২ ১৯/৩/১২ িব- িণ 
২২। মদনেমাহন র াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ৯৮৮.৩৮ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৮২৫.০০ ১০/৫/১১ এ- িণ 
২৩। মাধব র াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ২৮২২.৯৭ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১২৬৫.০০ ২৩/৫/১১ িস- িণ 
২৪। রমা াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ৩১৪৪.৩৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১১১৭.৯৯ ২০/৯/১১ এ- িণ 
২৫। রজাহান লবািড়  এে ট িলঃ কমলগ  ৭৩৬.৬১ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৫০৪.৬২ ৫/৬/১১ এ- িণ 
২৬। ধলই ধলই  কাং িলঃ কমলগ  ১১৯৮.৩৭ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৬৯১.৬০ ৫/৬/১১ এ- িণ 
২৭। িমরিতংগা দওি   কাং িলঃ কমলগ  ২৪৭৮.৯১ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১২৭৬.৭১ ১০/৫/১১ এ- িণ 
২৮। দওড়াছড়া বাংলােদশ চা বাড কমলগ  ২১৪৪.০০ ১৪/৮/২০০৫ ৪০ বছর ১৩/৮/২০৪৫ ১৮১০.১০ ময়াদ শষ হয়িন 
২৯। ন রানী ন রানী  এে ট কমলগ  ৪৩২.০০ - - - ৩৪৬.৩০ ৮/৯/১১ িব- িণ 
৩০।  গািব র মহিসন  কাং িলঃ কমলগ  ৮৮২.০০ - - - ৫২১.৬১ ২৭/৬/১১ এ- িণ 
৩১। লবাড়ী লবাড়ী  এে ট িলঃ কমলগ  ১৫১৬.৭৩ - - - ১৩৬৯.৭৬ ৭/৭/১১ এ- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান (একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার 
ময়াদ (বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
৩২। চাতলা র াশনাল  কাং িলঃ লাউড়া ৩১৪২.৪২ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ২৬৭৮.২১ ৫/৬/১১ এ- িণ 
৩৩। পালললাকাি  ডানকান াদাস লাউড়া ১২৬.১৮ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৯.৭৬ ১০/৫/১১ িব- িণ 
৩৪। লংলা ডানকান াদাস লাউড়া ৩২০২.৭৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৩৭৯.৭৯ ১০/৫/১১ িব- িণ 
৩৫। ি ভডন এইচ আর  বাংলােদশ 

াপলস িলঃ 
লাউড়া ১৫০৩.৭৯ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৯০২.৯৮ ১২/৬/১১ এ - িণ 

৩৬। লতলা িদ িনউ িসেলট  কাং িলঃ লাউড়া  ২৬৪৩.৫৫ ১৫/৭/৭২  ৩৫ বছর  ১৪/৭/০৭ ১৫৯৫.৪০ ১৮/৯/১১ এ- িণ 
৩৭। রাজকী ডানকান াদাস লাউড়া ২০১৫.৯১ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১১২১.৪০ ১০/৫/১১ িব- িণ 
৩৮। িদল শা হামদদ  কাং িলঃ লাউড়া ১০৬৭.৯৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৬২৮.১৯ ১২/৬/১১ িস- িণ 
৩৯। কাপনা পাহাড় িদ কাপনা পাহাড়  কাং িলঃ লাউড়া ১৯২৫.৮৫ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১০৪৬.৩৯ ২৪/৫/১১ এ- িণ 
৪০। সাগরনাল এেপােলা প লাউড়া ১৮০০.৬১ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১১২৪.৯৬ ১০/৫/১১ এ- িণ 
৪১। গাজী র  গাজী র এ  িমজা র  

এে ট কাং িলঃ 
লাউড়া ২০৫৬.৮৪ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১০৬৭.৪৫ ৫/৬/১১ এ- িণ 

৪২। কািল  জােবদা  কাং িলঃ লাউড়া ১১১৩.৮৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৫৯৩.৮৭ ৫/৬/১১ িস- িণ 
৪৩। রহানা চা বাগান বপাহাড়  কাং িলঃ লাউড়া ৪৬৫.৯৯  ২০ বছর ২০১২ ২৬৩.২২ ৮/১১/১২ এ- িণ 
৪৪। িদলদার র এইচ আর িস বাংলােদশ িলঃ লাউড়া ৭৬৯.৬৭ ১৫/৮/৯২ ২০ বছর ১৪/৮/২০১২ ৫১৩.২৫ নবায়ন হয়িন 
৪৫। র া চা বাগান এফ রহমান  কাং িলঃ লাউড়া ১৭০৪.০০ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৮৫০.০০ ১৮/১০/১২ িব- িণ 
৪৬। রাি ছড়া রাজ  কাং িলঃ লাউড়া ১০৮৭.০০ লীজ ত ২০ বছর - ৫৪৫.১৫ ২৩/৪/১২ িস- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
৪৭। িঝমাই কদার র  কাং িলঃ লাউড়া ৪৮৬.৪৪ ১৫/৮/৯২ ২০বছর ১৪/৮/২০১২ ১১৮.২৩ ১০/৯/১২ এ- িণ 
৪৮। রাজনগর নবাব আববাস খান গং  লাউড়া ৪৮৯.৪৮ - - - ১৩৬.০০ ইজারািবহীন 
৪৯। রইছড়া রইছড়া  এে ট লাউড়া ৯৭৮.৩২ - - - ৩৪৮.৪০ ইজারািবহীন 
৫০। মিরনা মিরনা  কাং িলঃ লাউড়া ৮১৩.১২ ১৫/৮/০৭ ৪০ বছর ১৪/৮/৪৭ ৫৮২.০৮ ময়াদ শষ হয়িন 
৫১। িসরাজনগর চা িসরাজনগর ওয়াকফ  এে ট লাউড়া ৮১৩.৯০ ১৫/৮/৯২ ২০ বছর ১৪/৮/২০১২ ৫০৪.০০ নবায়ন হয়িন 
৫২। িবজয়া  িবজয়া  কাং িলঃ লাউড়া ৭৫৮.০০ ১৫/৮/৭২ ২০ বছর ১৪/৮/২০১২ ৩০৩.২২ নবায়ন হয়িন 
৫৩। আজগরাবাদ আজগরাবাদ  এে ট লাউড়া ১২০০.০৫ - - - ২৫৯.৪৫ ইজারািবহীন, াব 

পাওয়া গেছ। 
৫৪। রহাননগর সয়দ িমফতাহউি ন হােসন, 

রহান নগর চা বাগান 
লাউড়া ১৭৪.০০ - - - ১৩২.৩৩ ইজারািবহীন, াব 

পাওয়া যায়িন 
৫৫। হীনগািজয়া চা ডানকান াদাস লাউড়া ৩২৪৭.০৬ ১৫/৮/৭২ ২০ বছর ১৪/৮/২০১২ ২৩৪৭.০৬ নবায়ন হয়িন 
৫৬। িনরালা অি হীন ম ল ৮৮৯.৯৫  - - -  ইজারািবহীন 
৫৭। মনগর  াশনাল  কাং িলঃ সদর ৯৫০.২১ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৪৯৯.৩৫ নবায়ন হয়িন 
৫৮। হািমিদয়া  হািমিদয়া  কাং িলঃ সদর ৪৫৫.০০ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১১০.১২ ১২/৬/১১ এ- িণ 
৫৯। কিরম র  ডানকান াদাস িলঃ রাজনগর ১৯৭৪.০০ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৭৪৩.১৩ ১০/৫/১১ এ- িণ 
৬০। ইটা ডানকান াদাস রাজনগর ১৪৪২.০০ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৪১৯.৭০ ৭/৭/১১ এ- িণ 
৬১। আিমনাবাদ এম আহেমদ  এ  া  কাং রাজনগর ৭৪৪.৬৪ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৪৫৪.২৩ ৩/১০/১১ এ- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার 
তািরখ 

ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন জিমর 
পিরমান (একের) 

নবায়ন / ইজারার তািরখ ও 
িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
৬২। চা ভাগ এম আহেমদ  এ  া  কাং রাজনগর ১০৪৩.৭০ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৫৯৫.৮৩ ১০/৫/১১ এ- িণ 
৬৩। হাজীনগর ারাগন এে া িলঃ রাজনগর ৪৪৯.৩৫ ২২/২/২০০৪ ৩৫ বছর ২১/২/২০৩৯ ১৩৯.৬৫ ময়াদ শষ হয়িন 
৬৪। মািথউড়া মািথউড়া  কাং িলঃ রাজনগর ১৬৫৭.১৭ - - - ৬৯৬.০৫ ২০/১০/১১িস- িণ 
৬৫। লাহাউিন িলছড়া িসেলট পলা াস িলঃ রাজনগর ১৫৮১.০০ ১৫/৮/৯২ ২০ বছর ১৪/৮/২০১২ ৫৮৮.০০ ১০/১/১৩ এ- িণ 
৬৬। উ রভাগ ই ানগর পিলমার এে া ই াঃ িলঃ রাজনগর ৩৪২৬.০০ ১১/৯/২০০৬ ৪০ বছর ১০/৯/২০৩৪ ১৬৫৯.৩০ ময়াদ শষ হয়িন 
৬৭। িবমলানগর অি হীন রাজনগর ১৫৪.০০ -  - - - ইজারািবহীন 
৬৮। শিফনগর মাহা দ শাহ র এ  াদাস রাজনগর ৯১.৯৮ ইজারািবহীন ৩৫ বছর - ৩৫.৮৮ ০৪/১০/২০১২ িব িণ 
৬৯। কািশ র সরকােরর িনয় েণ  রাজনগর ১৩৯.০০ ইজারািবহীন - - ১১৩.৬২ ইজারািবহীন 
৭০। রাজনগর রাজনগর  এে ট রাজনগর ২৪২০.০৫ - - - ৯৪০.০০ ৪/৪/১২ এ- িণ 
৭১। ভাড়াউড়া িদ কনেসােলেটড  কাং িলঃ ম ল ২৬১৬.১৪ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৬১০.৯৫ ২/৬/১১ এ- িণ 
৭২। মাজিদিহ ডানকান াদাস ম ল ২৯৮১.৯০ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/০৭/০৭ ১৫৩৭.৬৪ ৮/১/১২এ- িণ 
৭৩। এম,আর, খান এম,আর, খান কাং িলঃ ম ল ৬০০.০০ ১৫/৭/৭২ ২০ বছর ১৪/৮/৯২ ২৮৯.০০ ৭/৭/১১ িস- িণ 
৭৪। জিরন  এস এম ই াহানী িলঃ ম ল ৬৮১.৮৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৬৫৫.১৯ ১০/৫/১১ এ- িণ 
 ৭৫ সাতগাও সাতগাও  কাং িলঃ ম ল ১২৬১.৩৫ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৬৬২.৯৫ ১০/৫/১১ এ- িণ 
৭৬। িমজা র  িমজা র  কাং িলঃ ম ল ২৪১১.৩৫ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৫৬৮.৩৮ ১৫/৯/১১ এ- িণ 
৭৭। ােনল  ােনল হাি ং িলঃ ম ল ৩৯৯.০৫ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ২৪৩.৬৪ ১৮/৯/১১ এ- িণ 
৭৮। ডনে ান কনেসােলাট চা এ  হাি ং িলঃ ম ল ৮০১৩.৯৫ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৪০০৫.৮৪ ১০/৫/১১ এ- িণ 
৭৯। রাজঘাট  কনেসােলেটট  এ  া স 

কাং িলঃ 
ম ল ৫১৮৭.২৮ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৩৬২৫.৪৭ ৪/৩/১২ এ- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 

 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার 
তািরখ 

ইজারার 
ময়াদ 

(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন জিমর 
পিরমান (একের) 

নবায়ন / ইজারার তািরখ ও 
িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
৮০। আমরাইল কনেসােলেটট  এ  া স 

কাং িলঃ 
ম ল ৩৮৫৩.১৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ২৩০৮.০৮ ৫/৬/১১ এ- িণ 

৮১। েলখানগর সয়দ  এ  া স কাং 
িলঃ 

ম ল ৮৬১.২৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৫৩২.৯৫ ২/৬/১১ এ িণ 

 ৮২। বািলিশরা িদ কনেসািলেডেটড  এ  
া স কাং িলঃ 

ম ল ৮৬৫২.৬৯ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৩৭১২.৬৮ ৫/৬/১১ এ- িণ 

৮৩। সাইফ এম রহমান কাং িলঃ ম ল ৯৩৬.৭৪ ২২/১০/৬৮ ৯৯ বছর ২১/১০/২০৬৭ ৫৭০.৬৬ ময়াদ শষ হয়িন 
৮৪। জ লবাড়ী বািলেশরা িহল  কাং িলঃ ম ল ৯৯৯.৬২ ৩০/১১/৬৫ ৯৯ বছর ২৯/১১/২০৬৪ ৬৫০.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
৮৫। িদনার র 

( কদার র) 
খ কার িহল  কাং িলঃ ম ল ১০০০.০০ ১১/২/৯১ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৫৪৫.৫০ ৫/৬/১১ এ- িণ 

৮৬। িব  আর আই বাংলােদশ চা বাড ম ল ৫৮১.৪০ লীজ ত ৯৯ বছর - ২৫৫.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
৮৭। হাসনীবাদ মসাস হাসনীবাদ  কাং 

িলঃ 
ম ল ৯৯৯.৪৬ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৫৬৬.০০ নবায়ন হেয়েছ 

৮৮। নাহার নাহার  এে ট ম ল ৮৪৬.৮৫ ৮/৭/৭১ ৯৪ বছর ৭/৭/২০৬৫ ৩০৩.৫১ ময়াদ শষ হয়িন 
৮৯। আিতয়াবাগ ানেটশন এ  ই াঃ িলঃ ড়ী ৭৫৩.৬০ ৪/৫/৬৫ ৯৯ বছর ৪/৪/২০৬৪ ৪২৫.৫০ ময়াদ শষ হয়িন 
৯০। িশ য়া রমাভ ালী  কাং িলঃ ড়ী ২৪০৩.০০ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১২০১.৫৬ ১০/৫/১১ িব- িণ 

 ৯১। ড়ী চা বাগান িড় ইসলাম  এে ট ড়ী ১১৭.০০ ৫/৫/২০০৫ ২০ বছর ৪/৫/২০২৫ ৭০.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
৯২। মৗলভী চা বাগান মৗলভী  কাং িলঃ ড়ী ১৭৭৫.৩৮ ১৫/৭/৭২ ২০ বছর ১৪/৭/৯২ ৮০১.০০ ০১/১/১৪ এ িণ 

 
মাট বাগান- ৯২ , মাট জিমর পিরমাণ-১,৫০,৬৩৭.১২ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ-৮৩,৫৫৭.৯০ একর, ইজারা হেয়েছ = ৮৪ , ইজারা হয়িন ০৮  ( ত-২ )। 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ-  

জলার নামঃ িসেলট। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার 
ময়াদ 

সমাি র 
তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার তািরখ 
ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১। লা া রা  াশনাল  কাং িলঃ সদর ৩১৯৮.০৫ ১৫/৮/৭২ ৩৫বছর ১৪/৮/০৭ ৫৯৩.৪৯ ৪/৩/১২ িস- িণ 
২। মািলনীছড়া িসেলট  এ  কাং িলঃ সদর ২৫১৪.১৩ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৩১৬.৫১ ২৮/২/১২ এ- িণ 

  ৩। তারা র িসেলট  কাং িলঃ সদর ৩৯২.৯৬ ইজারািবহীন - - ১৪৪.০০ ইজারািবহীন, াব পাওয়া 
যায়িন 

৪। ডািলয়া ডািলয়া  এে ট  সদর ১৮৬.০০ ইজারািবহীন - - ১২৩.১০ ইজারািবহীন, াব পাওয়া 
যায়িন 

৫। খািদম নীলা আফজা ই াঃ িলঃ সদর ১৮৩২.৪৩ ইজারািবহীন - - ৮১৫.১০ ৮/৮/১২ িস- িণ 
৬। রজান রজান  এে ট িলঃ সদর ৩৫৪০.০০ ইজারািবহীন - - ৫৯৩.৪৯ ২৮/৩/১৩ িস- িণ 
৭। আলী বাহার মাহা দ আলী ব  এ  কাং িলঃ সদর ৬৮৫.০৩ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৩৯৪.৬২ ৬/৩/১২ িস- িণ 
৮। আিফফানগর এম আহেমদ  কাং িলঃ জ া র ৮৬৮.৪৬ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৩৯.৯৬ নবায়ন হয়িন 
৯। লালাখাল এম আহেমদ  কাং িলঃ জ া র ১৩১৭.৮০ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ২২৪.১৫ ৪/৩/১২ এ- িণ 
১০। হািববনগর এম আহেমদ  কাং িলঃ জ া র ১৫৮৬.০৩ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ২৮৪.৪৪ ১২/২/১২ এ- িণ 
১১। র র  এে ট জ া র ১০১৭.৫২ - - - ৯৬.০০ ১০/৫/১১িস- িণ 
 ১২। খান চা বাগান এম আহেমদ  এ  া স কাং 

িলঃ 
জ া র ১৫৭৭.২১ ইজারািবহীন - - ২৯৩.০১ ২০/৬/১২ এ- িণ 

১৩। ফেতহ র ওসমান গিণ াঃ িলঃ গায়াইনঘাট ৫৩৩.১৫ ইজারািবহীন - - ২০৪.০০ ১৪/৬/১২ িস- িণ 
১৪। জাফলং জাফলং  কাং িলঃ গায়াইনঘাট ২১৬৪.১৪ - - - ৮৭৫.০০ ২৫/৩/১২ িব- িণ 
১৫। মিন র মিন র  এে ট িলঃ ফ গ  ১৬৯৪.৬৯ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৩৭১.০০ ইজারা ত  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ িসেলট। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১৬। মিমনছড়া মসাস তাজ  এ  িডং 

িলঃ 
ফ গ  ৯৮৬.১২ ইজারা ত - ১৪/০৮/২০১২ ৬৮২.০০ নবায়ন হয়িন। 

১৭। ডা ছড়া ডা ছড়া  এে ট ফ গ  ৩২৩.৫৩ ইজারািবহীন - - - ইজারািবহীন (  
বাগান)  

 ১৮। লাভাছড়া বা  কাং িলঃ কানাইঘাট ১৮৩৯.৬৬ ইজারািবহীন - - ৬১৩.৮৬ ১১/১০/১২ িস- িণ 
১৯। ডানা - কানাইঘাট ৫২৬.৫৬ - - - -  ত বাগান 

 
 
মাট চা বাগান     - ১৯  
মাট জিমর পিরমাণ    - ২৭৪৯২.০৪ একর।                        

চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ - ৭২৭৭.৭৭ একর। 
ইজারা হেয়েছ    - ১৪ । 
ইজারা হয়িন    - ০৫  ( ত বাগান- ০১ )।  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ হিবগ । 

 
 
 

বাগােনর 
নাম 

দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার 
ময়াদ 

(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন জিমর 
পিরমান (একের) 

নবায়ন / ইজারার তািরখ 
ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১। জগদীশ র াশনাল  কাং িলঃ মাধব র ১৪৮৯.০৪ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর  ১৪/৮/০৭ ৬০২.৮৫ ১৮/১২/১১ িস- িণ 
২। বক র ই াশনাল  কাং িলঃ মাধব র ৯৫৫.৭২ ১৪/২/৮৫ ৩৫ বছর ১৪/২/২০২০ ৯৫৫.৭২ ময়াদ শষ হয়িন 
৩। তিলয়াপাড়া        াশনাল  কাং িলঃ মাধব র ১৫৮০.৩২ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৮৫৮.৬৭ ১৮/১২/১১ িব- িণ 
৪। নায়াপাড়া নায়াপাড়া  কাং িলঃ মাধব র ১৭০১.০৭ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৭০১.০৭ ২০/৯/১১ এ- িণ 
৫। রমা মসাস রমা চা িলঃ মাধব র ৪৪৫৪.৩৯ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ২৫২৪.০০ ২৩/১০/১১ িব- িণ 
৬। ম র ব াপক, ম র চা বাগান বা বল ১১৬৫.২৪ ১৫/৮/০৭ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৭৮৬.৭১ ১৮/৯/১১ এ- িণ 
৭। াবন ীণভ ালী াে শন িলঃ বা বল ১১৯১.৫২ ২৪/২/৮৫ ৩৫ বছর ১৪/২/২০২০ ১১৯২.৫৪ ময়াদ শষ হয়িন 
৮। আমতলী আমতলী াে শন িলঃ বা বল ৬৩৮.০০ ৭/১২/২০০৪ ২০ বছর ২০২৪ ৬৩৮.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
৯। রিশদ র রিশদ র  এে ট বা বল ৫৫৭৪.৩০ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ২৭৮৪.৫০ ১৯/৩/১২ এ- িণ 
১০। দাড়াগাও  ভাড়াউড়া(িসেলট)  কাং িলঃ বা বল ২০০৭.৭২ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১২৩৮.৪২ ১২/৯/১২ এ- িণ  
১১। ইমাম ইমাম  এে ট িলঃ নবীগ  ১১৪৮.০০ - - - ৩৩৭.২৫ ৪/৪/১২ এ- িণ 
১২। বাওয়ানী ইমাম  এে ট িলঃ নবীগ  ১১৭৯.৫০  ইজারা ত - - ২৯৯.০৯ ময়াদ শষ হয়িন। 
১৩। রমা রমা  কাং িলঃ না ঘাট ২১১৪.৬১ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৬৯৩.০০ ১৩/৯/১১ িব- িণ 
১৪। পার ল  াশনাল  কাং িলঃ না ঘাট ২৫৩১.৮৯ - - - ১০২৫.০৬ ইজারািবহীন 
১৫। ন য়া আ   কাং িলঃ না ঘাট ৩০৬৩.০৩ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৮১৬.১০ ৯/১০/১২ এ- িণ 
১৬। লালচান দউি   কাং িলঃ না ঘাট ২৪৬২.২৮ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৫৬৪.১০ ২৪/৭/১১ এ- িণ 
১৭। ল র র ডানকান াদাস না ঘাট ২৮২৭.২৮ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৭০৪.৩০ ৯/১০/১২ এ- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ হিবগ । 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১৮। সাতছিড় াশনাল  কাং িলঃ না ঘাট ১০২০.৯৪ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৭৮৪.০০ নবায়ন হয়িন 
১৯। আ   আ   কাং িলঃ না ঘাট ৬৫৫৩.৬০ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ২৫০৫.২৭ ৯/১০/১২ এ- িণ 

 ২০। চি ছড়া াশনাল  কাং িলঃ না ঘাট ১৯৬০.৪৪ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১২৫৭.২১ ২/২/১২ এ- িণ 
 ২১। চাকলা ি  ক ােমিলয়া  কাং িলঃ না ঘাট ১৭৫৩.৮০ ১৪/২/১৯৮৫ ৩৫ বছর ১৫/২/২০২০ ৭৫৫.৭০ ময়াদ শষ হয়িন 
২২। দউি  দউি   কাং িলঃ না ঘাট ২৮১২.৭২ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৫৬৪.১০ ২৪/৭/১১ এ- িণ 
২৩। বাড়ী া াস বাংলােদশ িলঃ না ঘাট ১৬৪৯.০০ - - - ৯৪৫.৭১ ১৮/৯/১১ এ- িণ 
২৪। চা র মসাস আ   কাং িলঃ না ঘাট ৩৯৪৯.৪৯ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ২১২৬.৯৭ ৯/১০/১২ এ- িণ 

  
মাট চা বাগান                             - ২৪ । 
মাট জিমর পিরমান                       -  ৫০,৯৫০.৯১ একর।  

চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ     - ৩৫৮২৯.৭৯ একর। 
ইজারা ত বাগােনর সং া                - ২৩ । 
ইজারা হয়িন                                - ০১  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ চ াম। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার 
ময়াদ 

(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার তািরখ 
ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১। কণ লী  াক কণ লী  কাং িলঃ ফ কছিড় ৬৫৭১.৭১ ৭/৯/২০০৮ ২০ বছর ৮/৯/২০২৭ ১৯২৫.৮৩ ময়াদ শষ হয়িন 
২। উদািলয়া ফয়ারওেয়জ কাং িলঃ ফ কছিড় ৩০৯৬.০২ ২/২/২০০৬ ২০ বছর ১/২/২০২৬ ১৮০৩.৫১ ময়াদ শষ হয়িন 
৩। বারমািসয়া  ব ল মাই  ডভঃ কেপাঃ িলঃ     ফ কছিড় ২৯২২.৬৮ - - - ১১৭৪.৩৬ ২৫/৪/১৩ িড িণ 
৪। রা াপািনয়া   ক প ই াঃ ফ কছিড় ২৮৭৩.২২ - - - ৭১৯.০৬ ৮/১০/১২-িস- িণ 
৫। আিছয়া  মসাস আিছয়া  কাং িলঃ ফ কছিড় ৬৭৬.৯২ ১৫/৮/৭২ ৯৪ বছর ১৪/৮/২০৬৬ ৩৭১.৫৭ ময়াদ শষ হয়িন 
৬। কয়াছড়া ড  বাচল  কাং িলঃ ফ কছিড় ১৭০০.২৫ ১৪/৩/৭২ ৯৯ বছর ১৩/৩/২০৭১ ৭৭৭.১৬ ময়াদ শষ হয়িন 
৭। রামগড়  এে ট িহল লাে শন িলঃ ফ কছিড় ১৩৯৯.৮২ ২৩/২/৮৫ ৩৫ বছর ২৪/২/২০২০ ৯৮০.২১ ময়াদ শষ হয়িন 
৮। নােচয়া চা বাগান বািলগউি ন স  াঃিলঃ ফ কছিড় ৫২৮.৩০ ১৪/০৩/১৯৭২  ৯৯ বছর ১৩/০৩/২০৭১ ২০০.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
৯। িনউ দাতমারা আ  তােলব চৗ রী এ  স  িলঃ ফ কছিড় ৫০৫.৮১ ৯/৬/৭২ ৯৪ বছর ৮/৬/২০৬৬ ৩৯৭.৫৭ ময়াদ শষ হয়িন 
১০। প ব  ব ল  ই াঃ িলঃ ফ কছিড় ৬৭০.৮০ ২৬/৯/৭০ ৯৯ কছর ২৫/৯/২০৬৯ ১০৮.৬৬ ময়াদ শষ হয়িন 
১১। মাজান র  হাি  কাং িলঃ ফ কছিড ৫৮১.৯৮ ১/৪/৯৭ ৩৫ বছর ৩১/৩/২০৩২ ৩২৫.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
১২। নপ ন  এম ই াহািন িলঃ ফ কছিড় ২৬৬০.০৯ - - - ১৩৬৪.৮৫ ইজারািবহীন, াব 

পাওয়া যায়িন।  
১৩। দাতমারা দাতমারা  এে ট ফ কছিড় ৪৫২.৫২ ১৫/১১/৯৫ ৫ বছর ১৪/১১/২০০০ ২০৮.০২ ২০/৯/১১ িস- িণ 
১৪। আ ারমািনক এলািহ র  কাং িলঃ ফ কছিড় ৭২৪.৬৫ - - - ২১০.০০ ১১/৯/১২ িস- িণ 
১৫। হালদাভ ালী হালদাভ ালী  কাং িলঃ ফ কছিড় ১০৬১.০০ - - - ৪৬০.০০ ৮/০১/১৪, এ ণী 
১৬। মাহা দনগর মাহা দনগর  এে ট ফ কছিড় ১৮৮.১৬ - - - ৫৭.০১ ত  চাওয়া হেয়েছ। 
১৭। এলািহ র  ব ল মাই  ডভঃ কেপাঃ িলঃ ফ কছিড় ১৪৯১.৮০ - - - ৫৪৪.৪৩ ৫/৪/১২ িব- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ চ াম। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর 
পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১৮। আ াব আলী  ফ কছিড় ৫৬৯.৬৩     চা বাগান িছল না। জিম 

খাস খিতয়ান  করা 
হেয়েছ।রীট ১৭৬৬/০৯ 
চলমান আেছ এবং 
ি তাব া রেয়েছ।  
ইজারািবহীন 

১৯। কাদালা কাদালা  এে ট িলঃ রা িনয়া ২৪৩৮.৮৭ ১২/৯/২০০৭ ২১ বছর ১১/৯/২০২৭ ১১৩৮.৮৭ ময়াদ শষ হয়িন 
২০। ঠা াছিড় ক,এ রহমান এ  কাং িলঃ রা িনয়া ১০৪৩.০৩ ইজারািবহীন - - ১৭৪.৮৭ ইজারািবহীন 

 ২১। আ িনয়া আ িনয়া  এে ট      রা িনয়া ৩১০.৫০ ইজারািবহীন - - ৮৬.৩০ ইজারািবহীন 
 ২২। চ দ র বলগা াক বাশখালী  কাং িলঃ বাশখালী ৩৪৭২.৫৩ ১৫/৮/২০০৭ ৩৫ বছর ১৪/২০৪২ ১৯৩১.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
২৩। প য়া  াশনাল  কাং িলঃ প য়া  ৮৪০.৬৩ ইজারািবহীন - - - ইজারািবহীন 

 
মাট চা বাগান                            - ২৩ ।                              
মাট জিমর পিরমাণ                      - ৩৬০৯৮.১২ একর 

চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ     - ১৫১১৮.৬৯ একর। 
ইজারা হেয়েছ                             - ১৬ । 
ইজারা হয়িন                               - ০৭ । 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ া ণবাড়ীয়া। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১। হিরহর  সদর ১৫৪.৫০     ইজারািবহীন 

 
চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ রা ামা । 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১। ওয়া াছড়া  - ৩০৭.০০      ইজারািবহীন 
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চা-বাগানস েহর তািলকা 
(৩০-০৬-২০১৩ পয  ) 

জলার নামঃ মৗলভীবাজার।  
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 
ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১।  কািলকাবাড়ী  কািলবাড়ী  এে ট বড়েলখা ৩৪৪.৬২ ৩০/৭/৮৭ ২০-বছর ৩/৬/২০০৭ ১৬০.৯০ ৭/৭/২০১১িব- িণ 
২।  িনউ সমনভাগ িনউ সমনভাগ  কাং িলঃ বড়েলখা ৩৫২৮.৮২ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ২১১৫.৭০ ১০/৫/১১-এ- িণ 
৩। সানা পা িদ সানা পা  কাং িলঃ বড়েলখা ২৫০২.২৩ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ১৫১৬.৫০ ৫/৬/১১-িব- িণ 
৪। ধামাই িদ িনউ ধামাই  কাং িলঃ বড়েলখা ২৫৭৯.৬৩ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ১৫৭৭.৪৪ ৫/৬/১১ িব- িণ 
৫। রিশদাবাদ রিশদাবাদ ওয়ােকার  এে ট 

িলঃ 
বড়েলখা ৩৯৯.৭৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ৩০৭.০১ ১৯/৩/১২ এ- িণ 

৭। মারশাইল মারশাইল  এে ট বড়েলখা ৯৮৫.০০ - - - ২৯৬.৮২ ৬/৯/১১ িস- িণ 
৮। শাহবাজ র  শাহবাজ র  কাং 

িলঃ( য়ার প) 
বড়েলখা ২৮৮৬.১১ ২৩/৯/২০০৭ ২০ বছর ২২/৯/২০২৭ ৫৪৩.৪০ ময়াদ শষ হয়িন 

৯। ফেতহবাগ  ারাগন এে া ই াঃ িলঃ বড়েলখা ২৫৪.১১ - - - ১৪৮.২৪ ৭/৭/১১ িস- িণ 
১০। ছাট লখা এম সালায়মান খান কাং 

িলঃ 
বড়েলখা ১৯৬৪.৫০ - - - ৭০০.০০ ১০/৫/১১ িস- িণ 

১১। রহমািনয়া  ারাগন এে া ই াঃ িলঃ বড়েলখা ৩৮৮.৮৯ - - - ১৭০.০০ ৭/৭/১১ এ- িণ 
১২। হািফজ  াকসন াদাস িবিড বড়েলখা ১৩৩.০০ - - - ৫৩.৪৮ ৭/৭/১১ এ- িণ 
১৩। বাহা র র বাহা র র  এে ট বড়েলখা ৬৩১.০২ - - - ২০০.০০ ১১/১/১২ িস- িণ 
১৪। পা াতল রহমান  কাং িলঃ বড়েলখা ৭৯৬.০০ ১৫/৮/৯২ ২০ বছর ১৪/৮/১২ ৩৮২.৮০ নবায়ন হয়িন 
১৫। ওয়ািহদাবাদ এস আহেমদ কাং িলঃ বড়েলখা ৭৪২.৮৩ ১/৫/৭৭ ৩৫ বছর ৩০/৪/২০০২ ৩৯৭.০০ ৮/৭/১২ এ- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

 

উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১৭।  আয়শাবাগ াকসন াদাস িলঃ বড়েলখা ৫২৬.০৬ - - - ১২৫.৯৭ ২/১০/১১ িস- িণ 
১৮। সমেশরনগর ডানকান াদাস কমলগ  ৪৩২৬.৪৭ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ২৪৭০.০০ ১০/৫/১১ এ- িণ 
১৯। আলীনগর ডানকান বা াস কমলগ  ৪৪৬২.৮৮ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ২৫৯৩.০০ ১০/৫/১১ এ- িণ 
২০। চা ারায় াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ১৯৯০.৪৮ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/২০০৭ ১১৭৩.২৫ ২/২/১২ এ- িণ 
২১। পা েখালা াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ৪৫৮৭.২৮ ১৫/৭/৭২ ৩৫বছর ১৪/৭/২০০৭ ৩৫২৮.৩২ ১৯/৩/১২ িব- িণ 
২২। মদনেমাহন র াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ৯৮৮.৩৮ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৮২৫.০০ ১০/৫/১১ এ- িণ 
২৩। মাধব র াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ২৮২২.৯৭ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১২৬৫.০০ ২৩/৫/১১ িস- িণ 
২৪। রমা াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ৩১৪৪.৩৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১১১৭.৯৯ ২০/৯/১১ এ- িণ 
২৫। রজাহান লবািড়  এে ট িলঃ কমলগ  ৭৩৬.৬১ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৫০৪.৬২ ৫/৬/১১ এ- িণ 
২৬। ধলই ধলই  কাং িলঃ কমলগ  ১১৯৮.৩৭ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৬৯১.৬০ ৫/৬/১১ এ- িণ 
২৭। িমরিতংগা দওি   কাং িলঃ কমলগ  ২৪৭৮.৯১ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১২৭৬.৭১ ১০/৫/১১ এ- িণ 
২৮। দওড়াছড়া বাংলােদশ চা বাড কমলগ  ২১৪৪.০০ ১৪/৮/২০০৫ ৪০ বছর ১৩/৮/২০৪৫ ১৮১০.১০ ময়াদ শষ হয়িন 
২৯। ন রানী ন রানী  এে ট কমলগ  ৪৩২.০০ - - - ৩৪৬.৩০ ৮/৯/১১ িব- িণ 
৩০।  গািব র মহিসন  কাং িলঃ কমলগ  ৮৮২.০০ - - - ৫২১.৬১ ২৭/৬/১১ এ- িণ 
৩১। লবাড়ী লবাড়ী  এে ট িলঃ কমলগ  ১৫১৬.৭৩ - - - ১৩৬৯.৭৬ ৭/৭/১১ এ- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান (একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
৩২। চাতলা র াশনাল  কাং িলঃ লাউড়া ৩১৪২.৪২ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ২৬৭৮.২১ ৫/৬/১১ এ- িণ 
৩৩। পা লাকাি  ডানকান াদাস লাউড়া ১২৬.১৮ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৯.৭৬ ১০/৫/১১ িব- িণ 
৩৪। লংলা ডানকান াদাস লাউড়া ৩২০২.৭৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৩৭৯.৭৯ ১০/৫/১১ িব- িণ 
৩৫। ি ভডন এইচ আর  বাংলােদশ 

াপলস িলঃ 
লাউড়া ১৫০৩.৭৯ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৯০২.৯৮ ১২/৬/১১ এ - িণ 

৩৬। লতলা িদ িনউ িসেলট  কাং িলঃ লাউড়া  ২৬৪৩.৫৫ ১৫/৭/৭২  ৩৫ বছর  ১৪/৭/০৭ ১৫৯৫.৪০ ১৮/৯/১১ এ- িণ 
৩৭। রাজকী ডানকান াদাস লাউড়া ২০১৫.৯১ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১১২১.৪০ ১০/৫/১১ িব- িণ 
৩৮। িদল শা হামদদ  কাং িলঃ লাউড়া ১০৬৭.৯৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৬২৮.১৯ ১২/৬/১১ িস- িণ 
৩৯। কাপনা পাহাড় িদ কাপনা পাহাড়  কাং িলঃ লাউড়া ১৯২৫.৮৫ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১০৪৬.৩৯ ২৪/৫/১১ এ- িণ 
৪০। সাগরনাল এেপােলা প লাউড়া ১৮০০.৬১ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১১২৪.৯৬ ১০/৫/১১ এ- িণ 
৪১। গাজী র  গাজী র এ  িমজা র  

এে ট কাং িলঃ 
লাউড়া ২০৫৬.৮৪ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১০৬৭.৪৫ ৫/৬/১১ এ- িণ 

৪২। কািল  জােবদা  কাং িলঃ লাউড়া ১১১৩.৮৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৫৯৩.৮৭ ৫/৬/১১ িস- িণ 
৪৩। রহানা চা বাগান বপাহাড়  কাং িলঃ লাউড়া ৪৬৫.৯৯  ২০ বছর ২০১২ ২৬৩.২২ ৮/১১/১২ এ- িণ 
৪৪। িদলদার র এইচ আর িস বাংলােদশ িলঃ লাউড়া ৭৬৯.৬৭ ১৫/৮/৯২ ২০ বছর ১৪/৮/২০১২ ৫১৩.২৫ নবায়ন হয়িন 
৪৫। র া চা বাগান এফ রহমান  কাং িলঃ লাউড়া ১৭০৪.০০ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৮৫০.০০ ১৮/১০/১২ িব- িণ 
৪৬। রাি ছড়া রাজ  কাং িলঃ লাউড়া ১০৮৭.০০ লীজ হয়িন   ৫৪৫.১৫ ২৩/৪/১২ িস- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
৪৭। িঝমাই কদার র  কাং িলঃ লাউড়া ৪৮৬.৪৪ ১৫/৮/৯২ ২০বছর ১৪/৮/২০১২ ১১৮.২৩ ১০/৯/১২ এ- িণ 
৫০। মিরনা মিরনা  কাং িলঃ লাউড়া ৮১৩.১২ ১৫/৮/০৭ ৪০ বছর ১৪/৮/৪৭ ৫৮২.০৮ ময়াদ শষ হয়িন 
৫১। িসরাজনগর চা িসরাজনগর ওয়াকফ  এে ট লাউড়া ৮১৩.৯০ ১৫/৮/৯২ ২০ বছর ১৪/৮/২০১২ ৫০৪.০০ নবায়ন হয়িন 
৫২। িবজয়া  িবজয়া  কাং িলঃ লাউড়া ৭৫৮.০০ ১৫/৮/৭২ ২০ বছর ১৪/৮/২০১২ ৩০৩.২২ নবায়ন হয়িন 
৫৫। হীনগািজয়া চা ডানকান াদাস লাউড়া ৩২৪৭.০৬ ১৫/৮/৭২ ২০ বছর ১৪/৮/২০১২ ২৩৪৭.০৬ নবায়ন হয়িন 
৫৭। মনগর  াশনাল  কাং িলঃ সদর ৯৫০.২১ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৪৯৯.৩৫ নবায়ন হয়িন 
৫৮। হািমিদয়া  হািমিদয়া  কাং িলঃ সদর ৪৫৫.০০ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১১০.১২ ১২/৬/১১ এ- িণ 
৫৯। কিরম র  ডানকান াদাস িলঃ রাজনগর ১৯৭৪.০০ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৭৪৩.১৩ ১০/৫/১১ এ- িণ 
৬০। ইটা ডানকান াদাস রাজনগর ১৪৪২.০০ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৪১৯.৭০ ৭/৭/১১ এ- িণ 
৬১। আিমনাবাদ এম আহেমদ  এ  া  কাং রাজনগর ৭৪৪.৬৪ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৪৫৪.২৩ ৩/১০/১১ এ- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
৬২। চা ভাগ এম আহেমদ  এ  া  

কাং 
রাজনগর ১০৪৩.৭০ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৫৯৫.৮৩ ১০/৫/১১ এ- িণ 

৬৩। হাজীনগর ারাগন এে া িলঃ রাজনগর ৪৪৯.৩৫ ২২/২/২০০৪ ৩৫ বছর ২১/২/২০৩৯ ১৩৯.৬৫ ময়াদ শষ হয়িন 
৬৪। মািথউড়া মািথউড়া  কাং িলঃ রাজনগর ১৬৫৭.১৭ - - - ৬৯৬.০৫ ২০/১০/১১িস- িণ 
৬৫। লাহাউিন িলছড়া িসেলট া াস িলঃ রাজনগর ১৫৮১.০০ ১৫/৮/৯২ ২০ বছর ১৪/৮/২০১২ ৫৮৮.০০ ১০/১/১৩ এ- িণ 
৬৬। উ রভাগ ই ানগর পিলমার এে া ই াঃ িলঃ রাজনগর ৩৪২৬.০০ ১১/৯/২০০৬ ৪০ বছর ১০/৯/২০৩৪ ১৬৫৯.৩০ ময়াদ শষ হয়িন 
৬৭। িবমলানগর অি হীন রাজনগর ১৫৪.০০ -  - - - অি হীন 
৭০। রাজনগর রাজনগর  এে ট রাজনগর ২৪২০.০৫ - - - ৯৪০.০০ ৪/৪/১২ এ- িণ 
৭১। ভাড়াউড়া িদ কনেসােলেটড  কাং িলঃ ম ল ২৬১৬.১৪ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৬১০.৯৫ ২/৬/১১ এ- িণ 
৭২। মাজিদিহ ডানকান াদাস ম ল ২৯৮১.৯০ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৫৩৭.৬৪            এ- িণ 
৭৩। এম,আর, খান এম,আর, খান কাং িলঃ ম ল ৬০০.০০ ১৫/৭/৭২ ২০ বছর ১৪/৮/৯২ ২৮৯.০০ ৭/৭/১১ িস- িণ 
৭৪। জিরন  এস এম ই াহানী িলঃ ম ল ৬৮১.৮৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৬৫৫.১৯ ১০/৫/১১ এ- িণ 

 ৭৫ সাতগাও সাতগাও  কাং িলঃ ম ল ১২৬১.৩৫ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৬৬২.৯৫ ১০/৫/১১ এ- িণ 
৭৬। িমজা র  িমজা র  কাং িলঃ ম ল ২৪১১.৩৫ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ১৫৬৮.৩৮ ১৫/৯/১১ এ- িণ 
৭৭। ােনল  ােনল হাি ং িলঃ ম ল ৩৯৯.০৫ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ২৪৩.৬৪ ১৮/৯/১১ এ- িণ 
৭৮। ডনে ান কনেসােলাট চা এ  হাি ং 

িলঃ 
ম ল ৮০১৩.৯৫ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৪০০৫.৮৪ ১০/৫/১১ এ- িণ 

৭৯। রাজঘাট  কনেসােলেটট  এ  া স 
কাং িলঃ 

ম ল ৫১৮৭.২৮ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৩৬২৫.৪৭ ৪/৩/১২ এ- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
৮০। আমরাইল কনেসােলেটট  এ  া স কাং 

িলঃ 
ম ল ৩৮৫৩.১৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ২৩০৮.০৮ ৫/৬/১১ এ- িণ 

৮১। েলখানগর সয়দ  এ  া স কাং িলঃ ম ল ৮৬১.২৬ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৫৩২.৯৫ ২/৬/১১ এ িণ 
 ৮২। বািলিশরা িদ কনেসািলেডেটড  এ  া স 

কাং িলঃ 
ম ল ৮৬৫২.৬৯ ১৫/৭/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৭/০৭ ৩৭১২.৬৮ ৫/৬/১১ এ- িণ 

৮৩। সাইফ এম রহমান কাং িলঃ ম ল ৯৩৬.৭৪ ২২/১০/৬৮ ৯৯ বছর ২১/১০/২০৬৭ ৫৭০.৬৬ ময়াদ শষ হয়িন 
৮৪। জ লবাড়ী বািলেশরা িহল  কাং িলঃ ম ল ৯৯৯.৬২ ৩০/১১/৬৫ ৯৯ বছর ২৯/১১/২০৬৪ ৬৫০.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
৮৫। িদনার র 

( কদার র) 
খ কার িহল  কাং িলঃ ম ল ১০০০.০০ ১১/২/৯১ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৫৪৫.৫০ ৫/৬/১১ এ- িণ 

৮৬। িব  আর আই বাংলােদশ চা বাড ম ল ৫৮১.৪০ লীজ ত - - ২৫৫.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
৮৭। হাসনীবাদ মসাস হাসনীবাদ  কাং িলঃ ম ল ৯৯৯.৪৬ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৫৬৬.০০ নবায়ন হয়িন 
৮৮। নাহার নাহার  এে ট ম ল ৮৪৬.৮৫ ৮/৭/৭১ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৩০৩.৫১ নবায়ন হয়িন 
৮৯। আিতয়াবাগ ানেটশন এ  ই াঃ িলঃ ড়ী ৭৫৩.৬০ ৪/৫/৬৫ ৯৯ বছর ৪/৪/২০৬৪ ৪২৫.৫০ ময়াদ শষ হয়িন 
৯০। িশ য়া রমাভ ালী  কাং িলঃ ড়ী ২৪০৩.০০ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১২০১.৫৬ ১০/৫/১১ িব- িণ 
 ৯১। ড়ী চা বাগান িড় ইসলাম  এে ট ড়ী ১১৭.০০ ৫/৫/২০০৫ ২০ বছর ৪/৫/২০২৫ ৭০.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
৯২। মৗলভী চা 

বাগান 
মৗলভী  কাং িলঃ ড়ী ১৭৭৫.৩৮ ১৫/৭/৭২ ২০ বছর ১৪/৭/৯২ ৮০১.০০ ০১/১/১৪ এ িণ 
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মাট বাগান- ৯২ , মাট জিমর পিরমাণ-১,৫০,৬৩৭.১২ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ-৮৩,৫৫৭.৯০ একর, ইজারা হেয়েছ ৮১ , ইজারা হয়িন ০৯ , ত-২ । 

 
চা বাগানস েহর তািলকাঃ-  

জলার নামঃ িসেলট। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১। লা া রা  াশনাল  কাং িলঃ সদর ৩১৯৮.০৫ ১৫/৮/৭২ ৩৫বছর ১৪/৮/০৭ ৫৯৩.৪৯ ৪/৩/১২ িস- িণ 
২। মািলনীছড়া িসেলট  এ  কাং িলঃ সদর ২৫১৪.১৩ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৩১৬.৫১ ২৮/২/১২ এ- িণ 
৫। খািদম নীলা আফজা ই াঃ িলঃ সদর ১৮৩২.৪৩ ইজারািবহীন - - ৮১৫.১০ ৮/৮/১২ িস- িণ 
৬। রজান রজান  এে ট িলঃ সদর ৩৫৪০.০০ ইজারািবহীন - - ৫৯৩.৪৯ ২৮/৩/১৩ িস- িণ 
৭। আলী বাহার মাহা দ আলী ব  এ  কাং 

িলঃ 
সদর ৬৮৫.০৩ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৩৯৪.৬২ ৬/৩/১২ িস- িণ 

৯। লালাখাল এম আহেমদ  কাং িলঃ জ া র ১৩১৭.৮০ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ২২৪.১৫ ৪/৩/১২ এ- িণ 
১০। হািববনগর এম আহেমদ  কাং িলঃ জ া র ১৫৮৬.০৩ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ২৮৪.৪৪ ১২/২/১২ এ- িণ 
১১। র র  এে ট জ া র ১০১৭.৫২ - - - ৯৬.০০ ১০/৫/১১িস- িণ 

 ১২। খান চা বাগান এম আহেমদ  এ  া স 
কাং িলঃ 

জ া র ১৫৭৭.২১ ইজারািবহীন - - ২৯৩.০১ ২০/৬/১২ এ- িণ 

১৩। ফেতহ র ওসমান গিণ াঃ িলঃ গায়াইনঘাট ৫৩৩.১৫ ইজারািবহীন - - ২০৪.০০ ১৪/৬/১২ িস- িণ 
১৪। জাফলং জাফলং  কাং িলঃ গায়াইনঘাট ২১৬৪.১৪ - - - ৮৭৫.০০ ২৫/৩/১২ িব- িণ 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ িসেলট। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১৭। ডা ছড়া ডা ছড়া  এে ট ফ গ  ৩২৩.৫৩ ইজারািবহীন - - - ইজারািবহীন (  

বাগান) 
 ১৮। লাভাছড়া বা  কাং িলঃ কানাইঘাট ১৮৩৯.৬৬ ইজারািবহীন - - ৬১৩.৮৬ ১১/১০/১২ িস- িণ 
১৯। ডানা - কানাইঘাট ৫২৬.৫৬ - - - -  ত বাগান 

 
 
মাট চা বাগান     - ১৯  
মাট জিমর পিরমাণ    - ২৭৪৯২.০৪ একর।                        

চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ - ৭২৭৭.৭৭ একর। 
ইজারা হেয়েছ    - ১৪ । 
ইজারা হয়িন    - ০৪ । 

ত বাগান    - ০১ ।  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ হিবগ । 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার 
ময়াদ 

(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর আওতাধীন জিমর 
পিরমান (একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১। জগদীশ র াশনাল  কাং িলঃ মাধব র ১৪৮৯.০৪ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর  ১৪/৮/০৭ ৬০২.৮৫ ১৮/১২/১১ িস- িণ 
২। বক র ই াশনাল  কাং িলঃ মাধব র ৯৫৫.৭২ ১৪/২/৮৫ ৩৫ বছর ১৪/২/২০২০ ৯৫৫.৭২ ময়াদ শষ হয়িন 
৩। তিলয়াপাড়া  াশনাল  কাং িলঃ মাধব র ১৫৮০.৩২ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৮৫৮.৬৭ ১৮/১২/১১ িব- িণ 
৪। নায়াপাড়া নায়াপাড়া  কাং িলঃ মাধব র ১৭০১.০৭ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৭০১.০৭ ২০/৯/১১ এ- িণ 
৫। রমা মসাস রমা চা িলঃ মাধব র ৪৪৫৪.৩৯ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ২৫২৪.০০ ২৩/১০/১১ িব-

িণ 
৬। ম র ব াপক, ম র চা বাগান বা বল ১১৬৫.২৪ ১৫/৮/০৭ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৭৮৬.৭১ ১৮/৯/১১ এ- িণ 
৭। াবন ীণভ ালী াে শন িলঃ বা বল ১১৯১.৫২ ২৪/২/৮৫ ৩৫ বছর ১৪/২/২০২০ ১১৯২.৫৪ ময়াদ শষ হয়িন 
৮। আমতলী আমতলী াে শন িলঃ বা বল ৬৩৮.০০ ৭/১২/২০০৪ ২০ বছর ২০২৪ ৬৩৮.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
৯। রিশদ র রিশদ র  এে ট বা বল ৫৫৭৪.৩০ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ২৭৮৪.৫০ ১৯/৩/১২ এ- িণ 
১০। দাড়াগাও  ভাড়াউড়া(িসেলট)  কাং িলঃ বা বল ২০০৭.৭২ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১২৩৮.৪২ ১২/৯/১২ এ- িণ  
১১। ইমাম ইমাম  এে ট িলঃ নবীগ  ১১৪৮.০০ - - - ৩৩৭.২৫ ৪/৪/১২ এ- িণ 
১২। বাওয়ানী ইমাম  এে ট িলঃ নবীগ  ১১৭৯.৫০ - - - ২৯৯.০৯ ইজারা ত 
১৩। রমা রমা  কাং িলঃ না ঘাট ২১১৪.৬১ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ৬৯৩.০০ ১৩/৯/১১ িব- িণ 
১৫। ন য়া আ   কাং িলঃ না ঘাট ৩০৬৩.০৩ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৮১৬.১০ ৯/১০/১২ এ- িণ 
১৬। লালচান দউি   কাং িলঃ না ঘাট ২৪৬২.২৮ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৫৬৪.১০ ২৪/৭/১১ এ- িণ 
১৭। ল র র ডানকান াদাস না ঘাট ২৮২৭.২৮ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৭০৪.৩০ ৯/১০/১২ এ- িণ 



 24

 
   
 
 

চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ হিবগ । 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১৯। আ   আ   কাং িলঃ না ঘাট ৬৫৫৩.৬০ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ২৫০৫.২৭ ৯/১০/১২ এ- িণ 

 ২০। চি ছড়া াশনাল  কাং িলঃ না ঘাট ১৯৬০.৪৪ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১২৫৭.২১ ২/২/১২ এ- িণ 
 ২১। চাকলা ি  ক ােমিলয়া  কাং িলঃ না ঘাট ১৭৫৩.৮০ ১৪/২/১৯৮৫ ৩৫ বছর ১৫/২/২০২০ ৭৫৫.৭০ ময়াদ শষ হয়িন 
২২। দউি  দউি   কাং িলঃ না ঘাট ২৮১২.৭২ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ১৫৬৪.১০ ২৪/৭/১১ এ- িণ 
২৩। বাড়ী া াস বাংলােদশ িলঃ না ঘাট ১৬৪৯.০০ - - - ৯৪৫.৭১ ১৮/৯/১১ এ- িণ 
২৪। চা র মসাস আ   কাং িলঃ না ঘাট ৩৯৪৯.৪৯ ১৫/৮/৭২ ৩৫ বছর ১৪/৮/০৭ ২১২৬.৯৭ ৯/১০/১২ এ- িণ 

  
মাট চা বাগান                             - ২৪ । 
মাট জিমর পিরমান                       -  ৫০,৯৫০.৯১ একর।  

চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ     - ৩৫৮২৯.৭৯ একর। 
ইজারা ত বাগােনর সং া                - ২৩ । 
ইজারা হয়িন                                - ০১  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ চ াম। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১। কণ লী   াক কণ লী  কাং িলঃ ফ কছিড় ৬৫৭১.৭১ ৭/৯/২০০৮ ২০ বছর ৮/৯/২০২৭ ১৯২৫.৮৩ ময়াদ শষ হয়িন 
২। উদািলয়া ফয়ারওেয়জ কাং িলঃ ফ কছিড় ৩০৯৬.০২ ২/২/২০০৬ ২০ বছর ১/২/২০২৬ ১৮০৩.৫১ ময়াদ শষ হয়িন 
৩। বারমািসয়া  ব ল মাই  ডভঃ কেপাঃ িলঃ     ফ কছিড় ২৯২২.৬৮ - - - ১১৭৪.৩৬ ২৫/৪/১৩ িড িণ 
৪। রা াপািনয়া   ক প ই াঃ ফ কছিড় ২৮৭৩.২২ - - - ৭১৯.০৬ ৮/১০/১২-িস- িণ 
৫। আিছয়া  মসাস আিছয়া  কাং িলঃ ফ কছিড় ৬৭৬.৯২ ১৫/৮/৭২ ৯৪ বছর ১৪/৮/২০৬৬ ৩৭১.৫৭ ময়াদ শষ হয়িন 
৬। কয়াছড়া ড  বাচল  কাং িলঃ ফ কছিড় ১৭০০.২৫ ১৪/৩/৭২ ৯৯ বছর ১৩/৩/২০৭১ ৭৭৭.১৬ ময়াদ শষ হয়িন 
৭। রামগড়  এে ট িহল লাে শন িলঃ ফ কছিড় ১৩৯৯.৮২ ২৩/২/৮৫ ৩৫ বছর ২৪/২/২০২০ ৯৮০.২১ ময়াদ শষ হয়িন 
৯। িনউ দাতমারা আ  তােলব চৗ রী এ  স  িলঃ ফ কছিড় ৫০৫.৮১ ৯/৬/৭২ ৯৪ বছর ৮/৬/২০৬৬ ৩৯৭.৫৭ ময়াদ শষ হয়িন 
১০। প ব  ব ল  ই াঃ িলঃ ফ কছিড় ৬৭০.৮০ ২৬/৯/৭০ ৯৯ কছর ২৫/৯/২০৬৯ ১০৮.৬৬ ময়াদ শষ হয়িন 
১১। মাজান র  হাি  কাং িলঃ ফ কছিড ৫৮১.৯৮ ১/৪/৯৭ ৩৫ বছর ৩১/৩/২০৩২ ৩২৫.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
১৩। দাতমারা দাতমারা  এে ট ফ কছিড় ৪৫২.৫২ ১৫/১১/৯৫ ৫ বছর ১৪/১১/২০০০ ২০৮.০২ ২০/৯/১১ িস- িণ 
১৪। আ ারমািনক এলািহ র  কাং িলঃ ফ কছিড় ৭২৪.৬৫ - - - ২১০.০০ ১১/৯/১২ িস- িণ 
১৭। এলািহ র  ব ল মাই  ডভঃ কেপাঃ িলঃ ফ কছিড় ১৪৯১.৮০ - - - ৫৪৪.৪৩ ৫/৪/১২ িব- িণ 
১৮। কাদালা কাদালা  এে ট িলঃ রা িনয়া ২৪৩৮.৮৭ ১২/৯/২০০৭ ২১ বছর ১১/৯/২০২৭ ১১৩৮.৮৭ ময়াদ শষ হয়িন 
১৯। চ দ র বলগা াক বাশখালী  কাং িলঃ বাশখালী ৩৪৭২.৫৩ ১৫/৮/২০০৭ ৩৫ বছর ১৪/২০৪২ ১৯৩১.০০ ময়াদ শষ হয়িন 
মাট চা বাগান                            - ২৩ ।                              
মাট জিমর পিরমাণ                      - ৩৬০৯৮.১২ একর 
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চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ     - ১৫১১৮.৬৯ একর। 
ইজারা হেয়েছ                             - ১৫ । 
ইজারা হয়িন                               - ০৯ । 
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এক নজেরর চা বাগােনর ত ািদঃ- 
জলািভি ক িবভাজন 

 
ইজারািবহীন  জলা িভি ক িবভাজন 

০১। মৗলভীবাজার - ০৮  

০২। িসেলট - ০৪  

০৩। হিবগ  - ০১  

০৪। চ াম - ০৬  

০৫। া ণবািড়য়া - ০১  

০৬। রা ামা  - ০১  
 সবেমাট = ২১  

 
ইজারািবহীন চা-বাগানস েহর তািলকা 

(০১-০২-২০১৬ পয  ) 
জলার নামঃ মৗলভীবাজার।  

 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
1. করামতনগর করামতনগর  এে ট বড়েলখা ১৩৫৫.৪৮ ইজারা হয়িন জলা শাসেকর িনকট হেত াব পাওয়া যায়িন। িবএস জিরপ চলমান। জিরপ শষ হেল 

াব পাওয়া যােব মেম জানা যায়।  
2. রাজনগর নবাব আববাস খান গং  লাউড়া ৪৮৯.৪৮ - জলা শাসেকর াব পাওয়া গেছ। বেকয়া আদায় করেত প  দয়া হেয়েছ। চা বােডর 

মতামত চাওয়া হেলও  পাওয়া যায়িন।  
3. রইছড়া রইছড়া  এে ট লাউড়া ৯৭৮.৩২ - জলা শাসেকর িনকট হেত ০৭/০৮/২০১২ তািরেখ ইজারার াব পাওয়া গেছ। ম ণালয় 

হেত ২৩/০৯/২০১২ তািরেখ জিমর তফিশল চেয় প  দয়া হয়। ১৭/০১/২০১৩ তািরেখ 
তফিশল পাওয়া যায়। ১০৩ একর জিমর তারত  হওয়ায় নরায় ২০/০৫/২০১৩ ত 
জিমর ত  চাওয়া হেয়েছ।  
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4. আজগরাবাদ আজগরাবাদ  এে ট লাউড়া ১২০০.০৫ - জলা শাসেকর িনকট হেত াব পাওয়া গেছ। জলা শাসেকর াব  এবং চা বােডর 
পািরেশর জিমর পিরমাণ তারত  থাকায় িক পিরমাণ জিম ইজারা দান করা হেব তা 

জানােনার জ  সবেশষ ১৯/০২/২০১২ তািরেখ বাংলােদশ চা বােডর মতামত চাওয়া 
হেয়েছ। িক  মতামত পাওয়া যায়িন।  
 

5. রহাননগর সয়দ িমফতাহউি ন 
হােসন, রহান নগর চা 

বাগান 

লাউড়া ১৭৪.০০ - জলা শাসেকর িনকট হেত ২৬/০৬/২০১১ তািরেখ াব পাওয়া গেছ। চা বােডর 
পািরশ না থাকায় ২০/১০/২০১১ তািরেখ িণ িব াস সং া  ত  রেণর জ  চা 
বাডেক প  লখা হেলও ত  পাওয়া যায়িন।  

6. িনরালা অি হীন ম ল ৮৮৯.৯৫  - বাগােনর অি  নই। ইজারার ন ন াব পাওয়া গেছ। চা বােডর িনকট ত  চাওয়া 
হেয়েছ। বাগান র সম য় জিম হেত ২০৭  খািসয়া পিরবারেক ৫১৭.৫০ একর জিম 
বে াব  দান করা হেয়েছ। ১২৩৭.৩০ একর জিম খাস খিতয়ান  আেছ। এ জিম হেত 
আরও ১২৯  খািসয়া পিরবারেক জিম বে াবে র ি য়াধীন রেয়েছ। ২০৭  খািসয়া 
পিরবারসহ আরও খািসয়া পিরবার ১২৩৭.৩০ একর জিমেত  িবিভ  জািতর ফলজ ও বনজ 
গাছ রাপণসহ পান চাষ কের অৈবধ দখেল আেছ। ১৯৫০ সেন জৈনক আ ল হািমদ উ  
খাসজিমর মে  হেত ৮৪০ একর জিম িনেয় চা বাগান িত া কেরন। বতমােন বাংেলা লা 
নামক পাহােড়র ঢােল ৮-১০ ট উ  অেনক চা গাছ রেয়েছ।   

7. কািশ র সরকােরর িনয় েণ রাজনগর ১৩৯.০০ ইজারািবহীন জৈনক রাগীব আলী ক ক চা চাষাবাদ হে । িতিন য় ে  মািলক ও দখলকার এবং 
িতিনও ইজারা চেয়েছন। এছাড়াও কেয়কজন ইজারার আেবদন কেরেছন। চা বাড ও জলা 

শাসক আেবদনকারীগেণর ম  থেক যেকান ি েক ইজারা দােনর পািরশ কেরেছন।  
8. িবমলানগর অি হীন রাজনগর ১৫৪.০০ ইজারািবহীন  বাগান র জিমর পিরমাণ ১৫৪ একর হেলও এস,এ, খিতয়ােন  েটর নােম ১১৩.১৩ 

একর জিম রকড হয়। াধীনতার পর হেত িম উ য়ন কর বেকয়া থাকায় মািলকিবহীন 
স ি  িহেসেব এসএএ  এ া  ১৯৫০ একর ৯২ (গ) ও (ঘ) ধারামেত উ  জিম খাস 
খিতয়ান  করা হয়। আর,এস, জিরেপ উ  জিম  েটর নােম রকড হয়।  রকড  
মািলেকর উ রািধকারী জৈনক িস াথ াম চৗ রী ে র দাবী িনেয় হাইেকাট িবভােগ 
৫৪৪৯/২০০৩ রীট দােয়র করেল উ  জিম খাস না করার জ  িগতােদশ দয়া হয়। 
বাগােনর ৫ একর জিমেত ২৫  পিরবার অৈবধ দখেল আেছ। অবিশ  ১০৮.১৩ একর জিম 
সরকােরর িনয় েণ আেছ। বতমােন িবমলানগর চা বাগােনর কান অি  নই।   
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ইজারািবহীন চা বাগানস েহর তািলকাঃ-  
জলার নামঃ িসেলট। 

 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান (একের) 

ইজারার তািরখ ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
1. তারা র িসেলট  কাং িলঃ সদর ৩৯২.৯৬ ইজারািবহীন দেবা র স ি । সংসদীয় কিম  ক ক গ ত এক  সাব কিম  

ইেতামে  বাগান  সেরজিমেন তদ  কেরেছন। া  ও পিরবার ক াণ 
ম ণালেয়র মতামত পাওয়া িগয়ােছ। উ  মতামেতর ি েত আইন, ধম, 

া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, জালাবাদ রাগীব রােবয়া মিডেকল 
কেলজসহ সংি  সকলেক িনেয় এক  উ  পযােয় সভা আহবােনর িস া  
হীত হেয়েছ।  

2. ডািলয়া ডািলয়া  এে ট  সদর ১৮৬.০০ ইজারািবহীন বাগান ক প  ২০/০৫/২০১২ তািরেখ চা বােডর পািরশসহ িম ম ণালেয় 
এক আেবদেন জলা শাসক অিফস হেত াব আনার অ েরাধ জানােল 
ম ণালয় হেত ২৫/০৬/২০১২ তািরেখ ত  চেয় জলা শাসক, িসেলটেক 
অ েরাধ করা হয়। িক  এ যাবৎ াব পাওয়া যায়িন। অ িদেক এ বাগােনর 
জিম হেত ২৭.৬৯ একর জিম অ  একজনেক লীজ দয়া মহামা  হাইেকাট 
িবভােগ চলমান িসিভল িমস িপ শন নং -৫০০/১২ ত িগতােদশ রেয়েছ।  

3. ডা ছড়া ডা ছড়া  এে ট ফ গ  ৩২৩.৫৩ ইজারািবহীন চলমান ৫৫৭১/০৪ রীটসহ অ া  মামলা িন ি  না হওয়া পয  চা বাড 
ইজারা না দয়ার পািরশ কেরেছন। এ কারেণ জলা শাসেকর িনকট হেত 

াব পাওয়া যায়িন। 
4. ডানা - কানাইঘাট ৫২৬.৫৬ ইজারািবহীন ত চা বাগান। মহামা  ীম কােট চলমান িসিভল িরিভশন মাক মায় 

ি তাব ায়  রেয়েছ। স ণ বাগান  অৈবধ দখেল রেয়েছ।  
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ইজারািবহীন চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ হিবগ । 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান (একের) 

ইজারার তািরখ ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
1. পার ল  াশনাল  কাং িলঃ না ঘাট ২৫৩১.৮৯ - এন িস ম ণালেয় ইজারার জ  আেবদন করেল জলা শাসেকর বরাবের 

রণ বক াব চাওয়া হেলও এ যাবৎ জলা শাসেকর িনকট হেত াব 
পাওয়া যায়িন। 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ া ণবাড়ীয়া। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১। হিরহর  সদর ১৫৪.৫০     ইজারািবহীন 

 
চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ রা ামা । 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার 
নাম 

উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ইজারার ময়াদ 
সমাি র তািরখ 

চা চােষর 
আওতাধীন 
জিমর পিরমান 
(একের) 

নবায়ন / ইজারার 
তািরখ 

ও িণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১। ওয়া াছড়া  - ৩০৭.০০      ইজারািবহীন 
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ইজারািবহীন চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
(২৭/০১/২০১৪ ইং পয ) 

জলার নামঃ চ াম। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
1. নপ ন  এম ই াহািন িলঃ ফ কছিড় ২৬৬০.০৯ ইজারািবহীন আদালেত রায় অ যায়ী ি  মািলকানাধীন জিমর ঘাষণা িবষেয় আইনা গ 

ব া হেণর জ  জলা শাসকেক বলা হেয়েছ।  
2. মাহা দনগর মাহা দনগর  এে ট ফ কছিড় ১৮৮.১৬ ইজারািবহীন জলা শাসেকর িনকট হেত ত  পাওয়া গেছ। নিথেত উপ াপন করা 

হেয়েছ। 
3. আ াব আলী  ফ কছিড় ৫৬৯.৬৩ ইজারািবহীন চা বাগান কখেনা িছল না । খাস খিতয়ান  করা হেয়েছ। রীট ১৭৬৬/০৯ 

চলমান রেয়েছ।  
4. ঠা াছিড় ক,এ রহমান এ  কাং িলঃ রা িনয়া ১০৪৩.০৩ ইজারািবহীন জলা শাসক, চ াম জািনেয়েছন বাগান র জিম ’’খ’’ তািলকা  অিপত 

স ি ।  বাগান ক প  অব ি র জ  জলা কিম েত আেবদন কেরেছন। 
এ জ  জলা শাসক ইজারার পািরশ কেরনিন। 

5. আ িনয়া আ িনয়া  এে ট      রা িনয়া ৩১০.৫০ ইজারািবহীন াব পাওয়া গেছ। াব  ণ থাকায় স কভােব াব রেণর জ   
জলা শাসেকর ১৩/০৮/১২ তািরেখ প  দয়া হেলও নরায় াব পাওয়া 

যায়িন।  
6. প য়া  াশনাল  কাং িলঃ প য়া  ৮৪০.৬৩ ইজারািবহীন বািণজ  ম ণালেয়র িনয় েণ রেয়েছ। াইেভটাইেজশন কিমশেন ২৭/৫/০২ 

তািরখ হেত িব ীর অেপ ায় আেছ। রকড সংেশাধেনর জ  ২৮৪/০২ অপর 
মামলা চলমান আেছ।  
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ইজারািবহীন চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
(২৭/০১/২০১৪ ইং পয ) 

জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
1. করামতনগর  করামতনগর  এে ট বড়েলখা ১৩৫৫.৪৮ ইজারািবহীন জলা শাসন হেত াব পাওয়া যায়িন।  
2. িদলদার র এইচ আর িস বাংলােদশ িলঃ লাউড়া ৭৬৯.৬৭ নবায়ন হয়িন ইজারা ময়াদ শষ। নবায়ন াব পাওয়া যায়িন। 
3. রাজনগর  নবাব আববাস খান গং লাউড়া ২৪২০.০৫ ইজারািবহীন াব পাওয়া যায়িন।  
4. রইছড়া  রইছড়া  এে ট লাউড়া ৯৭৮.৩২ ইজারািবহীন ীম কােটর আপীল িবভােগ মামলা চলমান। 
5. িসরাজনগর িসরাজনগর ওয়াকফ  এে ট লাউড়া ৮১৩.৯০ ময়াদ শষ। ১৪-০৮-২০১২ তািরেখ ইজারার ময়াদ শষ হেয়েছ। নবায়ন াব পাওয়া 

যায়িন।  
6. িবজয়া িবজয়া  কাং িলঃ লাউড়া ৭৫৮.০০ ময়াদ শষ। ১৪-০৮-২০১২ তািরেখ ইজারার ময়াদ শষ হেয়েছ। নবায়ন াব পাওয়া 

যায়িন। 
7. আজগরাবাদ আজগরাবাদ  এে ট লাউড়া ১২০০.০৫  ইজারািবহীন নিথেত উপ াপন করা হেয়েছ। 
8. রহাননগর সয়দ িমফতাহউি ন হােসন, লাউড়া ১৭৪.০০ ইজারািবহীন চা বােডর িনকট পি ং আেছ। 
9. হীনগািজয়া ডানকান াদাস লাউড়া ৩২৪৭.০৬ ময়াদ শষ। ইজারার নবায়েনর াব পাওয়া যায়িন। 
10. িনরালা অি হীন ম ল ৮৮৯.৯৫ ইজারািবহীন উৎপাদেন নাই।  কা ানী নামক এক  িত ােনর অ েল জলা 

শাসক পািরশ কেরেছন। 
11. মনগর াশনাল  কাং িলঃ সদর ৯৫০.২১ নবায়ন হয়িন িম িনেয় উ  আদালেত মামলা থাকায় জলা শাসক াব রণ 

কেরনিন।  
12. িবমলানগর অি হীন রাজনগর ১৫৪.০০ ইজারািবহীন উৎপাদন ব । াব পাওয়া যায়িন।  
13. কািশ র সরকােরর িনয় েণ রাজনগর ১৩৯.০০ ইজারািবহীন আদালেতর িনেদশনা অ যায়ী সরকােরর িনয় েণ আেছ। কেয়ক  িত ান 

ইজারার আেবদন কেরেছন।  
14. হাসনাবাদ হাসনাবাদ  কা ানী িলঃ ম ল ৯৯৯.৪৬  ইজারা ময়াদ 

শষ 
নবায়েনর াব নিথেত উপ াপন করা হেয়েছ।  
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ইজারািবহীন চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
(২৭/০১/২০১৪ ইং পয ) 

জলার নামঃ িসেলট। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
1. তারা র িসেলট  কাং িলঃ সদর ৩৯২.৯৬ ইজারািবহীন  দেবা র স ি । 

 
2. ডািলয়া ডািলয়া  এে ট সদর ৭৬৯.৬৭ নবায়ন হয়িন উ  আদালেত মামলা চলমান। 
3. আিফফানগর এম আহেমদ  কাং িলঃ জ া র ৮৬৮.৪৬ ইজারািবহীন জলা শাসেকর িনকট হেত ত  চাওয়া হেয়েছ।  
4. মিমনছড়া মসাস তাজ  এ  িডং িলঃ ফ গ  ৯৮৬.১২ ময়াদ শষ ১৪-০৮-২০১২ তািরেখ ইজারা ময়াদ শষ। জ: : হেত নবায়ন াব পাওয়া 

যায়িন।  
5. ডা ছড়া ডা ছড়া  এে ট ফ গ  ৩২৩.৫৩ ইজারািবহীন উ  আদালেত মামলা চলমান।  
6. ডানা  - কানাইঘাট  ইজারািবহীন  ও পিরত  চা বাগান। 

 
ইজারািবহীন চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

(২৭/০১/২০১৪ ইং পয ) 
জলার নামঃ হিবগ । 

 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
1. পার ল াশনাল  কাং িলঃ না ঘাট ২৫৩১.৮৯ ইজারািবহীন াব পাওয়া যায়িন।  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ া ণবাড়ীয়া। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১। হিরহর  সদর ১৫৪.৫০ ইজারািবহীন  পিরত  চা বাগান 

 
চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ রা ামা । 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ 
১। ওয়া াছড়া  - ৩০৭.০০  ইজারািবহীন  পিরত  চা বাগান 
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১৩ (২)◌ঃ- মৗলভীবাজার জলার িনরালা চা বাগােনর জিম ১ নং খাস খিতয়ান  আেছ। চ াম জলার আ াব আলী চা বাগােনর জিম ১ নং খাস খিতয়ােন আনয়ন করা হেয়েছ। তেব উ  কায েমর  
             িব ে  জনাব এ.এম রােশদ চৗ রী মাননীয় হাইেকাট িবভােগ ১৭৬৬/২০০৯  নং রীট িপ শন দােয়র কেরেছন, যা চলমান আেছ। 
 
১৩ (৩)◌ঃ- ৬ নং সাব কিম র িনকট হেত ার  বাগান সেরজিমন পিরদশন স িকত িতেবদন নিথেত উপ াপন করা হেয়েছ ; িস া  পাওয়া যায়িন। 
 
১৩(৪)◌ঃ- চা বাগােনর তািলকা ত করা হেয়েছ। 

এক নজেরর চা বাগােনর ত ািদঃ- 
মাট চা বাগােনর সং া-১৬০  

জলািভি ক িবভাজন 
 

মাট চা বাগােনর জলািভি ক িবভাজন ইজারা ত চা বাগােনর জলািভি ক িবভাজন ইজারািবহীন চা বাগােনর জলািভি ক িবভাজন 
০১। মৗলভীবাজার - ৯২  ০১। মৗলভীবাজার - ৮৫  ০১। মৗলভীবাজার - ০৭  
০২। িসেলট - ১৯  ০২। িসেলট - ১৪  ০২। িসেলট - ০৫  
০৩। হিবগ  - ২৪  ০৩। হিবগ  - ২৩  ০৩। হিবগ  - ০১  
০৪। চ াম - ২৩  ০৪। চ াম - ১৬  ০৪। চ াম - ০৭  
০৫। া ণবাড়ীয়া - ০১  ০৫। া ণবাড়ীয়া - - ০৫। া ণবাড়ীয়া - ০১  
০৬। রা ামা  - ০১  ০৬। রা ামা  - - ০৬। রা ামা  - ০১  
 সবেমাট = ১৬০   সবেমাট = ১৩৮   সবেমাট = ২২  
 
১৩ (৫)◌ঃ- রবাগ হ কালচার স ােরর ৩৪.০০ একর জিম সরকারী িত ােনর দখেল আেছ। ২৯৩/২০০৯ নং লীভ  আপীল মামলার িবষেয় যথাযথ আইিন পদে প হেণর জ  জলা শাসকেক  
             িনেদশনা দয়া হেয়েছ।  
১৩(৬)◌ঃ- ই -ওেয়  পা  ক ক অৈবধভােব দখল ত জিম উ ােরর িবষেয় কিম র িতেবদন নিথেত উপ াপন করা হেয়েছ।  

 
 
 

এক নজেরর চা বাগােনর ত ািদঃ- 
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০১। মৗলভীবাজার   
 

             মাট বাগান- ৯২ , মাট জিমর পিরমাণ-১,৫০,৬৩৭.১২ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ-৮৩,৫৫৭.৯০ একর, ইজারা হেয়েছ = ৮৪ , ইজারা হয়িন ০৮  ( ত-২ )। 
 

০২। িসেলট 
 

           মাট চা বাগান - ১৯ , মাট জিমর পিরমাণ- ২৭৪৯২.০৪ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ - ৭২৭৭.৭৭ একর, ইজারা হেয়েছ- ১৫ , ইজারা হয়িন- ৪  ( ত বাগান- ০১ )।  
 

০৩। হিবগ  
 

           মাট চা বাগান- ২৪ , মাট জিমর পিরমান-  ৫০,৯৫০.৯১ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ- ৩৫৮২৯.৭৯ একর, ইজারা ত বাগােনর সং া - ২৩ , ইজারা হয়িন - ০১ । 
 

০৪। চ াম   
  

           মাট চা বাগান- ২৩ , মাট জিমর পিরমাণ- ৩৬০৯৮.১২ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ- ১৫১১৮.৬৯ একর, ইজারা হেয়েছ - ১৭ , ইজারা হয়িন- ০৬ । 
 

০৫। া ণবাড়ীয়া  
 

          মাট চা বাগান- ১ , মাট জিমর পিরমাণ- ১৫৪.৫০ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ- ১৫৪.৫০ একর, ইজারা হয়িন- ০১ । 
 
০৬। রা ামা  
 
          মাট চা বাগান- ১ , মাট জিমর পিরমাণ- ৩০৭.০০ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ- ৩০৭.০০ একর, ইজারা হয়িন- ০১ । 
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এ নী-৪০ বছর 
িব ণী-৩০ বছর 
িস ণী-২০ বছর 

চা-বাগানস েহর তািলকা 
(২৭-০১-২০১৪ পয  ) 

জলার নামঃ মৗলভীবাজার।  
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ (বছর) ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১।  কািলকাবাড়ী কািলবাড়ী  এে ট বড়েলখা ৩৪৪.৬২ ০৭-০৭-২০১১ ৩০ বছর  
২।  িনউ সমনভাগ িনউ সমনভাগ  কাং িলঃ বড়েলখা ৩৫২৮.৮২ ১০-০৫-২০১১ ৪০ বছর  
৩। সানা পা িদ সানা পা  কাং িলঃ বড়েলখা ২৫১০.১৪ ০৫-০৬-২০১১ ৩০ বছর  
৪। ধামাই িদ িনউ ধামাই  কাং িলঃ বড়েলখা ২৫৮৭.৪৪ ০৫-০৬-২০১১ ৩০ বছর  
৫। রিশদাবাদ রিশদাবাদ ওয়ােকার  এে ট 

িলঃ 
বড়েলখা ৪০০.৭৮ ১৯-০৩-২০১২ ৪০ বছর  

৬। করামতনগর করামতনগর  এে ট বড়েলখা ১৩৫৫.৪৮ ইজারা হয়িন  ইজারািবহীন, াব পাওয়া যায়িন 
৭। মারশাইল মারশাইল  এে ট  বড়েলখা ৯৮৪.৭৩ ০৬-০৯-২০১১ ২০ বছর  
৮। শাহবাজ র  শাহবাজ র  কাং িলঃ( য়ার 

প) 
বড়েলখা ২৮৮৬.১১ ২৩-০৯-২০০৭ ২০ বছর  

৯। ফেতহবাগ  ারাগন এে া ই াঃ িলঃ বড়েলখা ৪৭৯.৯৯ ০৭-০৭-২০১১ ২০ বছর  
১০। ছাট লখা এম সালায়মান খান কাং িলঃ বড়েলখা ১৯৬৪.৫০ ১০-০৫-২০১১ ২০ বছর  
১১। রহমািনয়া  ারাগন এে া ই াঃ িলঃ বড়েলখা ৩৪৭.৬৭ ০৭-০৭-২০১১ ২০ বছর  
১২। হািফজ  াকসন াদাস িবিড বড়েলখা ১৩৭.৮০ ০৭-০৭-২০১১ ২০ বছর  
১৩। বাহা র র বাহা র র  এে ট বড়েলখা ৬৩১.০২ ১১-০১-২০১২ ২০ বছর  
১৪। পা াতল রহমান  কাং িলঃ বড়েলখা ৭৯৬.০০ ২৭-১১-২০১৩ ৪০ বছর  
১৫। ওয়ািহদাবাদ এস আহেমদ কাং িলঃ বড়েলখা ৭৪২.৮০ ০৮-০৭২০১২ ৪০ বছর  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম 
 

উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৬।  ধর র 

(আ াদাদ) 
আ াদাদ এে ট বড়েলখা ১৪৭২.০০ ১০-১০-২০১৩  ২০ বছর  

১৭।  আয়শাবাগ াকসন াদাস িলঃ বড়েলখা ৫২৬.৬১ ০২-১০-২০১১  ২০ বছর  
১৮। সমেশরনগর ডানকান াদাস কমলগ  ৪৩২৬.০০ ১০-০৫-২০১১  ৪০ বছর  
১৯। আলীনগর ডানকান বা াস কমলগ  ৪৪৬২.৮৮ ১০-০৫২০১১  ৪০ বছর  
২০। চা ারায় াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ১৯৯৫.৪৮ ০২-০২-২০১২  ৪০ বছর  
২১। পা েখালা াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ৪৫৮৭.০৩ ১৯-০৩-২০১২ ৩০ বছর  
২২। মদনেমাহন র াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ৯৮৮.৩৮ ১০-০৫-২০১১  ৪০ বছর  
২৩। মাধব র াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ২৮২২.৯৭ ২৩-০৫-২০১১ ২০ বছর  
২৪। রমা াশনাল  কাং িলঃ কমলগ  ৩১৪৪.৬৫ ২০-০৯-২০১১ ৪০ বছর  
২৫। রজাহান লবািড়  এে ট িলঃ কমলগ  ৭৪১.৫৯ ০৫-০৬-২০১১  ৪০ বছর  
২৬। ধলই ধলই  কাং িলঃ কমলগ  ১১৯৮.৯৩ ০৫-০৬-২০১১  ৪০ বছর  
২৭। িমরিতংগা দওি   কাং িলঃ কমলগ  ২৪৭৮.৯১ ১০-০৫-২০১১ ৪০ বছর  
২৮। দওড়াছড়া বাংলােদশ চা বাড কমলগ  ২১৪৪.০০ ১৪-০৮-২০০৫ ৪০ বছর  
২৯। ন রানী ন রানী  এে ট কমলগ  ৪২৬.৪২ ০৮-০৯-২০১১  ৩০ বছর  
৩০।  গািব র মহিসন  কাং িলঃ কমলগ  ৮৮২.০০ ২৭-০৬-২০১১  ৪০ বছর  
৩১। লবাড়ী লবাড়ী  এে ট িলঃ কমলগ  ১৫২২.৯২ ০৭-০৭-২০১১ এ ৪০ বছর  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা মাট জিমর পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৩২। চাতলা র াশনাল  কাং িলঃ লাউড়া ৩১৪৩.৮১ ০৫-০৬-২০১১  ৪০ বছর  
৩৩। পা লাকাি  ডানকান াদাস লাউড়া ১২৩.৭৪ ১০-০৫-২০১১  ৩০ বছর  
৩৪। লংলা ডানকান াদাস লাউড়া ৩২০১.০৭ ১০-০৫-২০১১  ৩০ বছর  
৩৫। ি ভডন এইচ আর  বাংলােদশ াশলস 

িলঃ 
লাউড়া ১৫১৯.৮৬ ১২-০৬-২০১১ ৪০ বছর  

৩৬। লতলা িদ িনউ িসেলট  কাং িলঃ লাউড়া  ২৬৪১.৮৬ ১৮-০৯-২০১১ ৪০ বছর   
৩৭। রাজকী ডানকান াদাস লাউড়া ২০১৫.৫৯ ১০-০৫-২০১১  ৩০ বছর  
৩৮। িদল শা হামদদ  কাং িলঃ লাউড়া ১০৮৩.৫৮ ১২-০৬-২০১১  ২০ বছর  
৩৯। কাপনা পাহাড় িদ কাপনা পাহাড়  কাং িলঃ লাউড়া ১৯২৫.৮৫ ২৪-০৫-২০১১  ৪০ বছর  
৪০। সাগরনাল এেপােলা প লাউড়া ১৮০০.৬১ ১০-০৫-২০১১  ৪০ বছর  
৪১। গাজী র  গাজী র এ  িমজা র  এে ট 

কাং িলঃ 
লাউড়া ২০৫৬.৮৪ ০৫-০৬-২০১১  ৪০ বছর  

৪২। কািল  জােবদা  কাং িলঃ লাউড়া ১১১৩.৮৬ ০৫-০৬-২০১১  ২০ বছর  
৪৩। রহানা চা বাগান বপাহাড়  কাং িলঃ লাউড়া ৪৬৪.৪৬ ০৮-১১-২০১২ ৪০ বছর  
৪৪। িদলদার র এইচ আর িস বাংলােদশ িলঃ লাউড়া ৭৬৯.৬৭ নবায়ন হয়িন ময়াদ শষ নবায়ন াব পাওয়া যায়িন।  
৪৫। র া চা বাগান এফ রহমান  কাং িলঃ লাউড়া ১৭০৪.০০ ১৮-১০-২০১২  ৩০ বছর  
৪৬। রাি ছড়া রাজ  কাং িলঃ লাউড়া ১০৮৭.০০ ২৩-০৪-২০১২  ২০ বছর  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৪৭। িঝমাই কদার র  কাং িলঃ লাউড়া ৬৬১.০৮ ১০/৯/১২  ৪০ বছর  
৪৮। রাজনগর নবাব আববাস খান গং  লাউড়া ২৪২০.০৫ ইজারািবহীন -  
৪৯। রইছড়া রইছড়া  এে ট লাউড়া ৯৭৮.৩২ ইজারািবহীন -  
৫০। মিরনা মিরনা  কাং িলঃ লাউড়া ৮১৩.১২ ১৫-০৮-২০০৭ ৪০ বছর  
৫১। িসরাজনগর চা িসরাজনগর ওয়াকফ  এে ট লাউড়া ৮১৩.৯০ নবায়ন হয়িন ময়াদ শষ নবায়েনর াব পাওয়া যায়িন। 
৫২। িবজয়া  িবজয়া  কাং িলঃ লাউড়া ৭৫৮.০০ নবায়ন হয়িন ময়াদ শষ নবায়েনর াব পাওয়া যায়িন। 
৫৩। আজগরাবাদ আজগরাবাদ  এে ট লাউড়া ১২০০.০৫ ইজারািবহীন,  াব পাওয়া 

গেছ। 
 

৫৪। রহাননগর সয়দ িমফতাহউি ন হােসন, 
রহান নগর চা বাগান 

লাউড়া ১৭৪.০০ ইজারািবহীন,  াব পাওয়া 
যায়িন। 

 

৫৫। হীনগািজয়া চা ডানকান াদাস লাউড়া ৩২৪৭.০৬ ১৪-০৮-১৯৭২ ১৪-০৮-২০১২ নবায়েনর াব পাওয়া যায়িন। 
৫৬। িনরালা অি হীন ম ল ৮৮৯.৯৫  ইজারািবহীন -  
৫৭। মনগর  াশনাল  কাং িলঃ সদর ৯৫০.২১ নবায়ন হয়িন ময়াদ শষ নবায়েনর াব পাওয়া যায়িন। 
৫৮। হািমিদয়া  হািমিদয়া  কাং িলঃ সদর ৪৭১.০০ ১২-০৬-২০১১  ৪০ বছর  
৫৯। কিরম র  ডানকান াদাস িলঃ রাজনগর ৩৩৪২.১৫ ১০-০৫-২০১১  ৪০ বছর  
৬০। ইটা ডানকান াদাস রাজনগর ৩১৮৬.৬৭ ০৭-০৭-২০১১  ৪০ বছর  
৬১। আিমনাবাদ এম আহেমদ  এ  া  কাং রাজনগর ৭৪৫.১৪ ০৩-১০-২০১১  ৪০ বছর  

 
 

চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 
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বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৬২। চা ভাগ এম আহেমদ  এ  া  কাং রাজনগর ৬২৩২.৩৫ ১০-০৫-২০১১  ৪০ বছর  
৬৩। হাজীনগর ারাগন এে া িলঃ রাজনগর ৪৪৯.৩৫ ২২-০২-২০০৪ ৩৫ বছর  
৬৪। মািথউড়া মািথউড়া  কাং িলঃ রাজনগর ১৬৫১.৩৯ ২০-১০-২০১১ ২০  বছর  
৬৫। লাহাউিন িলছড়া িসেলট া াস িলঃ রাজনগর ২০৩৯.০২ ১০-০১-২০১৩  ৪০ বছর  
৬৬। উ রভাগ ই ানগর পিলমার এে া ই াঃ িলঃ রাজনগর ৩৪২৬.০০ ১১-০৯-২০০৬ ৪০ বছর  
৬৭। িবমলানগর অি হীন রাজনগর ১৫৪.০০ ইজারািবহীন -  
৬৮। শিফনগর মাহা দ শাহ র এ  াদাস রাজনগর ৯১.৯৮ ০৪-১০-২০১২  ৩০ বছর  
৬৯। কািশ র সরকােরর িনয় েণ  রাজনগর ১৩৯.০০ ইজারািবহীন,  - াব পাওয়া যায়িন 
৭০। রাজনগর রাজনগর  এে ট রাজনগর ২৪২০.০৫ ০৪-০৪-২০১২  ৪০ বছর  
৭১। ভাড়াউড়া িদ কনেসােলেটড  কাং িলঃ ম ল ২৬৪৭.৪৯ ০২-০৬-২০১১  ৪০ বছর  
৭২। মাজিদিহ ডানকান াদাস ম ল ৩০২২.৬০ ০৮-০১-২০১২ ৪০ বছর  
৭৩। এম,আর, খান এম,আর, খান কাং িলঃ ম ল ৬০০.০০ ০৭-০৭-২০১১  ২০ বছর  
৭৪। জিরন  এস এম ই াহানী িলঃ ম ল ৬৮১.৮৬ ১০-০৫-২০১১  ৪০ বছর  

 ৭৫ সাতগাও সাতগাও  কাং িলঃ ম ল ৩১১৬.৯৬ ১০-০৫-২০১১  ৪০ বছর  
৭৬। িমজা র  িমজা র  কাং িলঃ ম ল ২৪১১.৩৫ ১৫-০৯-২০১১  ৪০ বছর  
৭৭। ােনল  ােনল হাি ং িলঃ ম ল ৩৯৯.২৭ ১৮-০৯-২০১১  ৪০ বছর  
৭৮। ডনে ান কনেসােলাট চা এ  হাি ং িলঃ ম ল ৮০১০.৩৮ ১০-০৫-২০১১  ৪০ বছর  
৭৯। রাজঘাট  কনেসােলেটট  এ  া স 

কাং িলঃ 
ম ল ৫১৮৭.২৮ ০৪-০৩-২০১২  ৪০ বছর  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ মৗলভীবাজার। 

 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৮০। আমরাইল কনেসােলেটট  এ  া স 

কাং িলঃ 
ম ল ১৩৮২.১৮ ০৫-০৬-২০১১  ৪০ বছর  

৮১। েলখানগর সয়দ  এ  া স কাং িলঃ ম ল ৮৬১.২৬ ০২-০৬-২০১১  ৪০ বছর  
 ৮২। বািলিশরা িদ কনেসািলেডেটড  এ  

া স কাং িলঃ 
ম ল ৮৬৬৫.৪৫ ০৫-০৬-২০১১  ৪০ বছর  

৮৩। সাইফ এম রহমান কাং িলঃ ম ল ৯৩৬.৭৪ ২২-১০-১৯৬৮ ৯৯ বছর  
৮৪। জ লবাড়ী বািলেশরা িহল  কাং িলঃ ম ল ৯৯৯.৬২ ৩০-১১-১৯৬৫ ৯৯ বছর  
৮৫। িদনার র 

( কদার র) 
খ কার িহল  কাং িলঃ ম ল ৮৩৮.২৯ ০৫-০৬-২০১১  ৪০ বছর  

৮৬। িব  আর আই বাংলােদশ চা বাড ম ল ৫৮১.৪০ লীজ ত  ৯৯ বছর  
৮৭। হাসনীবাদ মসাস হাসনীবাদ  কাং 

িলঃ 
ম ল ৯৯৯.৪৬ - ময়াদ শষ নবায়েনর াব নিথেত উপ াপন করা হেয়েছ।  

৮৮। নাহার নাহার  এে ট ম ল ৮৪৬.৮৫ ০৮-০৭-১৯৭১ ৯৯ বছর  
৮৯। আিতয়াবাগ ানেটশন এ  ই াঃ িলঃ ড়ী ৭৫৩.৬০ ০৪-০৫-১৯৬৫ ৯৯ বছর  
৯০। িশ য়া রমাভ ালী  কাং িলঃ ড়ী ২৪৭৫.৩১ ১০-০৫-২০১১  ৩০ বছর  

 ৯১। ড়ী চা বাগান িড় ইসলাম  এে ট ড়ী ১১৭.০০ ০৫-০৫-২০০৫ ২০ বছর  
৯২। মৗলভী চা বাগান মৗলভী  কাং িলঃ ড়ী ১৭৭৫.৩৮ ০১-০১-২০১৪  ৪০ বছর  

 
মাট বাগান- ৯২ , মাট জিমর পিরমাণ-১,৫০,৬৩৭.১২ একর, চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ-৮৩,৫৫৭.৯০ একর, ইজারা হেয়েছ = ৮৪ , ইজারা হয়িন ০৮  ( ত-২ )। 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ-  
জলার নামঃ িসেলট। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১। লা া রা  াশনাল  কাং িলঃ সদর ৩১৮৯.৬১ ০৪-০৩-২০১২  ২০ বছর  
২। মািলনীছড়া িসেলট  এ  কাং িলঃ সদর ২৪৯০.৭৯ ২৮-০২-২০১২  ৪০ বছর  

  ৩। তারা র িসেলট  কাং িলঃ সদর ৩৯২.৯৬ ইজারািবহীন,  - াব পাওয়া যায়িন  
৪। ডািলয়া ডািলয়া  এে ট  সদর ১৮৬.০০ ইজারািবহীন,  - াব পাওয়া যায়িন 
৫। খািদম নীলা আফজা ই াঃ িলঃ সদর ১৮৩২.৪৩ ইজারা ত  -  
৬। রজান রজান  এে ট িলঃ সদর ৩৫৪০.০০ ইজারা ত -  
৭। আলী বাহার মাহা দ আলী ব  এ  কাং িলঃ সদর ৬৮৩.৩৯ ০৬-০৩-২০১২  ২০ বছর  
৮। আিফফানগর এম আহেমদ  কাং িলঃ জ া র ৮৬০.৪৬ নবায়ন হয়িন ময়াদ শষ নবায়েনর াব পাওয়া যায়িন।  
৯। লালাখাল এম আহেমদ  কাং িলঃ জ া র ১১৯৫.৩৫ ০৪-০৩-২০১২  ৪০ বছর  
১০। হািববনগর এম আহেমদ  কাং িলঃ জ া র ১৬৯২.১৯ ১২-০২-২০১২  ৪০ বছর  
১১। র র  এে ট জ া র ১০১৭.৫২ ১০-০৫-২০১১ ২০ বছর  

 ১২। খান চা বাগান এম আহেমদ  এ  া স কাং 
িলঃ 

জ া র ১৫৭৫.৬৫ ইজারািবহীন,  - াব পাওয়া যায়িন 

১৩। ফেতহ র ওসমান গিণ াঃ িলঃ গায়াইনঘাট ৫২১.২৬ ১৪-০৬-২০১২  ২০ বছর  
১৪। জাফলং জাফলং  কাং িলঃ গায়াইনঘাট ২১৬৪.১৪ ২৫-০৩-২০১২  ২০ বছর   
১৫। মিন র মিন র  এে ট িলঃ ফ গ  ১৬৯৪.৬৯ ইজারা ত  ৩০ বছর  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ িসেলট। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৬। মিমনছড়া মসাস তাজ  এ  িডং িলঃ ফ গ  ৯৮৬.১২ ইজারা ত নবায়ন হয়িন।  
১৭। ডা ছড়া ডা ছড়া  এে ট ফ গ  ৩২৩.৫৩ ইজারািবহীন ইজারািবহীন 

(  বাগান)  
- 

 ১৮। লাভাছড়া বা  কাং িলঃ কানাইঘাট ১৮৩৯.০১ ইজারািবহীন ১১/১০/১২ িস-
িণ 

- 

১৯। ডানা - কানাইঘাট ৫২৬.৫৬ -  ত বাগান - 
 

 
মাট চা বাগান     - ১৯  
মাট জিমর পিরমাণ    - ২৭৪৯২.০৪ একর।                        

চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ - ৭২৭৭.৭৭ একর। 
ইজারা হেয়েছ    - ১৪ । 
ইজারা হয়িন    - ০৫  ( ত বাগান- ০১ )।  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ হিবগ । 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১। জগদীশ র াশনাল  কাং িলঃ মাধব র ১৪৮৯.০৪ ১৮-১২-২০১১ ২০ বছর   
২। বক র ই াশনাল  কাং িলঃ মাধব র ৯৫৫.৭২ ১৪-০২-১৯৮৫ ৩৫ বছর  
৩। তিলয়াপাড়া াশনাল  কাং িলঃ মাধব র ২৬০১.২৮ ১৮-১২-২০১১  ৩০ বছর  
৪। নায়াপাড়া নায়াপাড়া  কাং িলঃ মাধব র ১৭০১.০৭ ২০-০৯-২০১১ ৪০ বছর  
৫। রমা মসাস রমা চা িলঃ মাধব র ৪৪৫৪.৩৯ ২৩-১০-২০১১  ৩০ বছর  
৬। ম র ব াপক, ম র চা বাগান বা বল ১১৬৫.২৪ ১৮-০৯-২০১১  ৪০ বছর  
৭। াবন ীণভ ালী াে শন িলঃ বা বল ১১৯১.৫২ ২৪-০২-১৯৮৫ ৩৫ বছর  
৮। আমতলী আমতলী াে শন িলঃ বা বল ৬৩৮.০০ ০৭-১২-২০০৪ ২০ বছর  
৯। রিশদ র রিশদ র  এে ট বা বল ৫৫৭৪.৩০ ১৯-০৩-২০১২ ৪০ বছর  
১০। দাড়াগাও ভাড়াউড়া(িসেলট)  কাং িলঃ বা বল ৪৫৯৯.৬৩ ১২-০৯-২০১২  ৪০ বছর  
১১। ইমাম ইমাম  এে ট িলঃ নবীগ  ১১৪৮.০০ ০৪-০৪-২০১২  ৪০ বছর   
১২। বাওয়ানী ইমাম  এে ট িলঃ নবীগ  ১১৭৯.৫০ ময়াদ শষ 

হয়িন। 
-  

১৩। রমা রমা  কাং িলঃ না ঘাট ২১৪৬.৩৮ ১৩-০৯-২০১১  ৩০ বছর  
১৪। পার ল  াশনাল  কাং িলঃ না ঘাট ২৫৩১.৮৯ ইজারািবহীন -  
১৫। ন য়া আ   কাং িলঃ না ঘাট ৩০৪০.২৫ ০৯-১০-২০১২  ৪০ বছর  
১৬। লালচান দউি   কাং িলঃ না ঘাট ২৪৬২.২৬ ২৪-০৭-২০১১  ৪০ বছর  
১৭। ল র র ডানকান াদাস না ঘাট ২৭৯৪.২২ ০৯-১০-২০১২  ৪০ বছর  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ হিবগ । 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৯। আ   আ   কাং িলঃ না ঘাট ২৪৭২.২১ ০৯-১০-২০১২  ৪০ বছর  

 ২০। চি ছড়া াশনাল  কাং িলঃ না ঘাট ১৯৬০.৪৪ ০২-০২-২০১২  ৪০ বছর  
 ২১। চাকলা ি  ক ােমিলয়া  কাং িলঃ না ঘাট ১৭৫৩.৮০ ১৪-০২-১৯৮৫ ৩৫ বছর  
২২। দউি  দউি   কাং িলঃ না ঘাট ২৮১২.৭২ ২৪-০৭-২০১১  ৪০ বছর  
২৩। বাড়ী া াস বাংলােদশ িলঃ না ঘাট ১৬৪৯.০০ ১৮-০৯-২০১১  ৪০ বছর  
২৪। চা র মসাস আ   কাং িলঃ না ঘাট ৩৯১৫.১৬ ০৯-১০-২০১২  ৪০ বছর  

  
মাট চা বাগান                             - ২৪ । 
মাট জিমর পিরমান                       -  ৫০,৯৫০.৯১ একর।  

চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ     - ৩৫৮২৯.৭৯ একর। 
ইজারা ত বাগােনর সং া                - ২৩ । 
ইজারা হয়িন                                - ০১  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
৩০-০১-২০১৪ সাল পয  

জলার নামঃ চ াম। 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট 
জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার 
ময়াদ 

(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১। কণ লী   াক কণ লী  কাং িলঃ ফ কছিড় ৬৫৭১.৭১ ০৭-০৯-২০০৮ ২০ বছর  
২। উদািলয়া ফয়ারওেয়জ কাং িলঃ ফ কছিড় ৩০৯৬.০২ ০২-০২-২০০৬ ২০ বছর  
৩। বারমািসয়া  ব ল মাই  ডভঃ কেপাঃ িলঃ     

ফ কছিড় 
২৯২২.৬৮ ২৫-০৪-২০১৩  ২০ বছর  

৪। রা াপািনয়া   ক প ই াঃ ফ কছিড় ২৮৭৩.২২ ০৮-১০-২০১২ ২০ বছর  
৫। আিছয়া  মসাস আিছয়া  কাং িলঃ ফ কছিড় ৬৭৬.৯২ ১৫-০৮-১৯৭২ ৯৪ বছর  
৬। কয়াছড়া ড  বাচল  কাং িলঃ ফ কছিড় ১৭০০.২৫ ১৪-০৩-১৯৭২ ৯৯ বছর  
৭। রামগড়  এে ট িহল লাে শন িলঃ ফ কছিড় ১৩৯৯.৮২ ২৩-০২-১৯৮৫ ৩৫ বছর  
৮। নােচয়া চা বাগান বািলগউি ন স  াঃিলঃ ফ কছিড় ৫২৮.৩০ ১৪-০৩-১৯৭২ ৯৯ বছর  
৯। িনউ দাতমারা আ  তােলব চৗ রী এ  স  িলঃ ফ কছিড় ৫০৫.৮১ ০৯-০৬-১৯৭২ ৯৪ বছর  
১০। প ব  ব ল  ই াঃ িলঃ ফ কছিড় ৬৭০.৮০ ২৬-০৯-১৯৭০ ৯৯ বছর  
১১। মাজান র  হাি  কাং িলঃ ফ কছিড ৫৮১.৯৮ ০১-০৪-১৯৯৭ ৩৫ বছর  
১২। নপ ন  এম ই াহািন িলঃ ফ কছিড় ২৬৬০.০৯ ইজারািবহীন,  ময়াদ শষ আদালেত রায় অ যায়ী ি  মািলকানাধীন জিমর ঘাষণা িবষেয় আইনা গ 

ব া হেণর জ  জলা শাসকেক বলা হেয়েছ। 
১৩। দাতমারা দাতমারা  এে ট ফ কছিড় ৪৫২.৫২ ২০-০৯-২০১১  ২০ বছর  
১৪। আ ারমািনক এলািহ র  কাং িলঃ ফ কছিড় ৭২৪.৬৫ ১১-০৯-২০১২ ২০ বছর  
১৫। হালদাভ ালী হালদাভ ালী  কাং িলঃ ফ কছিড় ১০৬১.০০ ০৮-০১-২০১৪ ৪০ বছর  
১৬। মাহা দনগর মাহা দনগর  এে ট ফ কছিড় ১৮৮.১৬ ইজারািবহীন ময়াদ শষ জলা শাসেকর িনকট হেত ত  পাওয়া গেছ। নিথেত উপ াপন করা হেয়েছ। 
১৭। এলািহ র  ব ল মাই  ডভঃ কেপাঃ িলঃ ফ কছিড় ১৪৯১.৮০ ০৫-০৪-২০১২  ৩০ বছর  
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ চ াম। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৮। আ াব আলী  ফ কছিড় ৫৬৯.৬৩ ইজারািবহীন - চা বাগান কখেনা িছল না । খাস খিতয়ান  করা 

হেয়েছ। রীট ১৭৬৬/০৯ চলমান রেয়েছ। 
১৯। কাদালা কাদালা  এে ট িলঃ রা িনয়া ২৪৩৮.৮৭ ১২-০৯-২০০৭ ২১ বছর  
২০। ঠা াছিড় ক,এ রহমান এ  কাং িলঃ রা িনয়া ১০৪৩.০৩ ইজারািবহীন - জলা শাসক, চ াম জািনেয়েছন বাগান র জিম 

’’খ’’ তািলকা  অিপত স ি ।  বাগান ক প  
অব ি র জ  জলা কিম েত আেবদন কেরেছন। 
এ জ  জলা শাসক ইজারার পািরশ কেরনিন। 

 ২১। আ িনয়া আ িনয়া  এে ট      রা িনয়া ৩১০.৫০ ইজারািবহীন - াব পাওয়া গেছ। াব  ণ থাকায় 
স কভােব াব রেণর জ   জলা শাসেকর 
১৩/০৮/১২ তািরেখ প  দয়া হেলও নরায় াব 
পাওয়া যায়িন। 

 ২২। চ দ র বলগা াক বাশখালী  কাং িলঃ বাশখালী ৩৪৭২.৫৩ ১৫-০৮-২০০৭ ৩৫ বছর  
২৩। প য়া  াশনাল  কাং িলঃ প য়া  ৮৪০.৬৩ ইজারািবহীন - বািণজ  ম ণালেয়র িনয় েণ রেয়েছ। 

াইেভটাইেজশন কিমশেন ২৭/৫/০২ তািরখ হেত 
িব ীর অেপ ায় আেছ। রকড সংেশাধেনর জ  
২৮৪/০২ অপর মামলা চলমান আেছ। 

মাট চা বাগান                            - ২৩ ।                              
মাট জিমর পিরমাণ                      - ৩৬০৯৮.১২ একর 

চা চােষর আওতাধীন জিমর পিরমাণ     - ১৫১১৮.৬৯ একর। 
ইজারা হেয়েছ                             - ১৭ । 
ইজারা হয়িন                               - ০৬ । 
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চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 
জলার নামঃ া ণবাড়ীয়া। 

 
 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১। হিরহর  সদর ১৫৪.৫০ ইজারািবহীন   

 
চা বাগানস েহর তািলকাঃ- 

জলার নামঃ রা ামা । 
 

 
 

বাগােনর নাম দখলদার / ইজারা হীতার নাম উপেজলা 
 

মাট জিমর 
পিরমান 
(একের) 

ইজারার তািরখ ইজারার ময়াদ 
(বছর) 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ 
১। ওয়া াছড়া  - ৩০৭.০০  ইজারািবহীন   
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এক নজেরর চা বাগােনর ত ািদঃ- 
মাট চা বাগােনর সং া-১৬০  

জলািভি ক িবভাজন 
২০১৪  সাল 

 
মাট চা বাগােনর জলািভি ক িবভাজন ইজারা ত চা বাগােনর জলািভি ক িবভাজন ইজারািবহীন চা বাগােনর জলািভি ক িবভাজন 

০১। মৗলভীবাজার - ৯২  ০১। মৗলভীবাজার - ৮৪  ০১। মৗলভীবাজার - ০৮  
০২। িসেলট - ১৯  ০২। িসেলট - ১৫  ০২। িসেলট - ০৪  
০৩। হিবগ  - ২৪  ০৩। হিবগ  - ২৩  ০৩। হিবগ  - ০১  
০৪। চ াম - ২৩  ০৪। চ াম - ১৭  ০৪। চ াম - ০৬  
০৫। া ণবাড়ীয়া - ০১  ০৫। া ণবাড়ীয়া - - ০৫। া ণবাড়ীয়া - ০১  
০৬। রা ামা  - ০১  ০৬। রা ামা  - - ০৬। রা ামা  - ০১  
 সবেমাট = ১৬০   সবেমাট = ১৩৯   সবেমাট = ২১  

 
 
সরকােরর িনয় ণাধীন উপেরা  ১৬০  চা বাগান ছাড়াও প গড় ও ঠা র গ ও জলায় বসরকারী উে ােগ ি গত জিমেত ২৬  চা বাগান জন করা হেয়েছ।
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