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১ াভাস/িকে ায়ার আর  হয়িন লনা ব য়াঘাটা ১। রাই ামারী-৫ 
২। জলমা-৭৭ 
৩। ত লতলা-৮০ 
৪। মাথাভা া-৮১ 

৪ 

২ 
 

খানা ির ও 
ঝারত 

চলমান লনা ব য়াঘাটা ১। হ তাল িনয়া-১৬ ১ 
আর  হয়িন লনা ব য়াঘাটা ১। হাটবাড়ীয়া (বড়)-১২  ১ 

৩ তসিদক আর  হয়িন 
(আ ঃেজলা সীমানা 

লাইন নকশায় 
িচি ত করার 
অেপ ায়) 

বােগরহাট মা াহাট ১। পি ম চর গাবরা-৭ 
২। গারফা-৪৮ 
৩। িগিরশনগর-৫৩  

৩ 

৪ তসিদেকা র য চ চলমান বােগরহাট মা াহাট ১। বা িরয়া-৫৪ ১ 
৫ আপি  আর  হয়িন 

(আ ঃেজলা সীমানা 
িবেরােধর জ  

িগত) 

বােগরহাট মা াহাট ১। উদয় র ঘালার চক-৪৬ ১ 
বােগরহাট িচতলমারী ১। চর শলদহ-১৩ 

২। চর বািনয়ারী-৫৩ 
২ 

৬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আিপল চলমান লনা কয়রা ১। দি ণ দয়ারা-৫০ 
২। মিদনার আবাদ-৬৭ 
৩। কয়রা - ৬৯ 

৩ 

পাইকগাছা ১। িহতম র-৪৯ 
২। গাপাল র-৬১ 
৩। খিরয়ােডমসাখালী-১০৭  

৩ 

সাত ীরা তালা ১। খালী-৪৫ 
২। তালা-৮৯ 
৩। জা র-৯৮ 
৪। নলতা-১৩৭ 
৫। আটারই-১৪২ 

৫ 

ামনগর 
 
 
 

১। বাদঘাটা-২৭ 
২। হিরনগর-৮১ 
৩। নিক রমাজাট-৯১ 
৪। চি র-৯৬  

৪ 

বােগরহাট মােড়লগ  
 
 
 
 
 
 
 
 

১। দি ণ তালড়ী-১১৩ 
২। সরািলয়া-১১৫ 
৩। ব  িচপা বারইখািল-১১৯ 
৪। য়াতলা-১১২ 
৫। িচংড়াখালী-৭৭ 
৬। মারখািল-১২০ 
৭। ফিকেরর তািকয়া-৯৮ 
৮। িজউধরা-১০৯ 
৯। িলশাখালী-১১০ 
১০। বলই িনয়া-৯৭ 
১১। কািলকাবািড়-৮৭ 
১২। বা রতলা-১১৭ 
১৩। চকেতিলগাতী-১৫ 
১৪। মােরলগ -১১৬ 
 
 

১৪ 
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 আিপল চলমান বােগরহাট িচতলমারী ১। হািড়য়ারেঘাপ-৩ 
২। িচংগিড়-৭ 
৩। রাম র-১৮ 
৪। কালিশরা-৩০ 
৫। িচতলমারী আ য়াব ী-৩৭ 

৫ 

(আ ঃেজলা সীমানা 
সং া  িরট মামলার 

জ  িগত) 

বােগরহাট িচতলমারী 
 

১| চরডাকািতয়া-৫২ 
২| উমা ির-৫৬ 

২ 

৭ ড়া  য চ চলমান লনা কয়রা ১। মহে রী র-২১ 
২। বয়লা হারান-ি◌৩৫ 
৩। খড়িয়ামঠবাড়ী-৫৫ 
৪। মহারাজ র-৬৮ 
৫। উ র বেদকাশী-৭০ 
৬। আমাদী-১২ 
৭। ইসলাম র-২৮ 

৭ 

পাইকগাছা ১।মঠবাড়ী-৪০ 
২।তিকয়া-৪২ 
৩। সরল-৬৭ 
৪। গজািলয়া-১০৬ 
৫। ল র-১১০ 
৬। র র আিমর র-১৬৭ 
৭। গদাই র-৪৩ 
৮। গ ইখালী-১৬৫ 
৯। েল ক র-৭৩ 
১০। বািতখালী-৬৮ 
১১। পরাইকা -৫১ 

১১ 
(১০ হেব) 

িরয়া 
 

১। রং র-৫৩ 
২। সাহা র-৪৯  

২ 

সাত ীরা তালা ১। বািলহাদহ-৩২ 
২। রােজ র-৪০ 
৩। শ কদহ-৪১ 
৪। কািশ র-৪৬ 
৫। খসরা-৭৯ 
৬। ধলবািড়য়া-১১৫ 
৭। মািঝয়াড়া-৯০ 
৮। ভািষনী-১০৪ 
৯। বারইহা -১২৫ 
১০। গানালী-১৩৮ 
১১। হাজরাকা -১৪৫ 
১২। ডা া নলতা-১০৭ 
১৩। িলয়া-১০৯ 
১৪। িশরা িন-১০৩ 
১৫। খারাইল-১১৮ 
১৬। নগরঘাটা-১৫ 
১৭। খলিষাখালী-২০ 
১৮। রাজা র-২৭ 
১৯। তেঘরিয়া-৮১ 
২০। ল ণ র-১১৩ 
২১। দাদ র-৫০ 
২২। উথলী-৬৯ 
২৩। জিয়ালা নলতা-১৪৪ 

২৩ 
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 ড়া  য চ চলমান  ামনগর ১। রামজীবন র-৩৯ 
২। ভৈরবনগর-৭৮ 
৩। মঘাট-৮২ 
৪। আবাদচ ী র-১১৬ 
৫। প র-১২১ 
৬। খলিসা নিয়া-১২৫ 
৭। ফলকাট-ি◌৮৪ 
৮। পাতাখালী-১২৩ 
৯। িগ -৮৩ 
১০। পট-১০৯ 
১১। কাশিমাড়ী-১০৫ 
১২। রমজাননগর-৭৭ 
১৩। ভেটখালী-৭৯  

১৩ 

বােগরহাট মা াহাট ১। রা ামাটিয়া-৫৯ 
২। আট রী-৫৫ 
৩। কাহাল র-৫৮  

৩ 

মােড়লগ  
 
 

১। ক নিয়া-৬১ 
২। চ ি র-৭৪ 
৩। চালিতা নিয়া-১১৮ 
৪। ভাষা ল-১১৪ 
৫। সানকিভা া-৯৫  

৫ 
(২  
হেব) 

রামপাল 
 
 
 
 
 
 
 
 

১। বাছারের লা-১৯ 
২। ঝনঝনিয়া-৬৯ 
৩। ফলতলা-৮০ 
৪। রামপাল-৮৩ 
৫। পেড়িখালী-৮৪ 
৬। গাবি র-৯৫ 
৭। ম িকের বেড়-১১৬ 
৮। স াসী-১১৪ 
৯। মা াদিয়া-১১৫  

৯ 

িচতলমারী 
 
 

১। শৈলদাহ-১১ 
২। বায়ালীয়া-৩৯ 
৩। রমন-ি◌৩৬   

৩ 
(২  
হেব) 

৮ েণর জ  
রণ 

চলমান লনা 
 
 

কয়রা 
 

১। গরাকা -২৯ 
২। হড া-২০ 

২ 

তরখাদা 
 

১। উ র খ েকালা-৩ 
২। দি ণ খ েকালা-৪ 
৩। ব  খ  কালা-৫ 

৩ 

পাইকগাছা ১। ঘাষাল-৬৩ ১ 
সাত ীরা 

 
সাত ীরা 

সদর 
১। পলাশেপাল-৯৪ ১ 

    তালা 
 
 

১। হিরশচ কা -১২৮ 
২। কাজীডা া-৯৫ 
৩। আড়ং পাড়া-১০০ 
৪।  ভায়ড়া-১২৪ 
৫। আটিলয়া-৭২ 
৬। লাউতাড়া-১০২ 
৭। ইসলামকা -৬১ 
৮। মহাি -১৪০ 

৮ 
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 েণর জ  
রণ 

চলমান বােগরহাট 
 
 
 
 
 
 
 
 

মা াহাট 
 
 
 

১। গাংনী-২০ 
২। কাচনা-১৩ 
৩। রাজপাট-৩৪ 
৪। িলয়া-৩৮ 

৪ 

মােড়লগ  ১। চরেহাগলা িনয়া-৯১ ১ 
িচতলমারী ১। কিলগািত-১৭ ১ 
রামপাল ১। ওরা িনয়া-১৭ 

২। িসিকরডা া-১৬ 
৩। লতািনয়া-৬৩ 
৪। মািলডা া-৬৫ 
৫। িকসমত ঝনঝিনয়া-৭০ 
৬। গাব িনয়া-৭৯ 
৭। কামরা া-৮২ 
৮। তলীখালী-৯২ 
৯। চ খালী-১১১ 

৯ 

৯ েস েণর 
অেপ ায় 

চলমান লনা িরয়া ১। িমকিশিমল-১৯ 
২। সাহস -১২৯ 

২ 

সাত ীরা তালা ১। বড় িবলা-৪৩ 
২। নাংলা-৬৬ 
৩। চর াম-৮৭ 
৪। বারাত-৯৬ 
৫। কলােপাতা-৯৯ 
৬। তরিছ-১০১ 
৭। রাকািলয়া-১২২ 
৮। িজয়ালা-১৪৩ 
৯। খিললনগর-১৪৮ 

৯ 

আশা িন ১। মািড়য়ালা-১০৭ ১ 
ামনগর ১। কখালী-৭৬ ১ 

বােগরহাট মা হাট ১। ভা ারেখালা-৫৬ ১ 
মােড়লগ  ১। হারদহ নহাল র-৮৩ 

২। পি ম িচপা বারইখালী-১১১ 
৩। চক খালী-১০ 
৪। ছাট বা িরয়া-৯২ 

৪ 

িচতলমারী ১। িহজলা-১৬ ১ 
১০ ড়া  

কাশনা 
চলমান লনা িরয়া ১। খলিস-৪২ 

২। সািজয়াড়া-৪৪ 
৩। বাহা র র-৩৬ 
৪। জয়খালী-১২৭ 
৫। ভা ারপাড়া-৭৮ 
৬। মালিতয়া-৯৫ 
৭। িদয়া-৬৪ 
৮। উলা-১৩০ 
৯। িচংড়া-৭৯ 
১০। ভলকামারী-৭১ 
১১। বাগদািড়-১৫৮ 
১২। গালনা-৩৭ 
১৩। আরািজ িরয়া-৩৯ 
১৪। িরয়া-৭৭ 
১৫। উখড়া-৪১ 

২১ 
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 ড়া  
কাশনা 

চলমান   ১৬। আ িলয়া-১৪ 
১৭। আরািজ সািজয়াড়া-৩৮ 
১৮। কািলকা র-১৮৭ 
১৯। নায়াকা -১৫৯ 
২০। কমল র-৭২ 
২১। মা রােঘানা বনাম 

লারাম র-১০৪ 

 

তরখাদা ১। শলা-৩০ ১ 
কয়রা ১। ষালহািলয়া-২৭ 

২। শডা া-২৪ 
৩। অ ন র-৫১ 
৪। ত লতলার চর-৫৩ 
৫। ভাগবা-১৯ 

৫ 

পাইকগাছা ১। কিপল িন-১৭ 
২। নািসর র-১৮ 

২ 

সাত ীরা সাত ীরা 
সদর 

১। কা য়া-১০১ ১ 

আশা িন ১। চ পাখািল-৭৬ 
২। আশা িন-৮৪ 
৩। বড়দল-৭৯ 
৪। চাপড়া-২৯ 
৫। লা লদািড়য়া-১০২ 
৬। উলা-৯৯ 
৭। গ া র বড়-৯৫ 
৮। তাপনগর-১৩৯ 

৮ 

কািলগ  ১। নারায়ন র-৩২ 
২। বাজার াম-৪২ 
৩। িপরগাজন-১২৯ 
৪। কাজলা-১৮৫ 
৫। তিলখালী-১৩৯ 
৬। তাড়ািল-১৮০ 
৭। র নাথ র-২৩৯ 
৮। নগর-২৩৩ 

৮ 

ামনগর ১। হায়বাত র-৯৩ 
২। গািব র-১০১ 
৩। পাড়াকাটলা-১১৯ 
৪। আটিলয়া-১১০ 
৫। ামনগর-৯৪ 
৬। পাে মারী-১২৭ 

৬ 

তালা ১। িমরা-৫৮ 
২। মা রা-৭১ 
৩। দাহার-৭৩ 
৪। আলাদী র-১০৬ 
৫। জাত র-১০৮ 
৬। হাতবাস-১১৪ 
৭। কিলয়া-১১৭ 
৮। মািছয়াড়া-১৪৯ 

৮ 
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 ড়া  
কাশনা 

চলমান বােগরহাট বােগরহাট 
সদর 

১। সয়দ র-৮৩ 
২। সােয়ড়া-১০১ 
৩। িনগ -১৫১ 
৪। বাসাবাড়ী-১৫৬ 
৫। দশািন-১৫৩ 

৫ 

শরণেখালা ১। মােরলাবাদ-৫ 
২। আমড়াগািছয়া-৬ 
৩। রােয় া-৯ 
৪। দি ণরাজা র-৭ 

৪ 

ক য়া ১। চর সানা ড়-২৯ ১ 
রামপাল ১। মারখালী-৮৭ ১ 
মাংলা 

 
 

১। িব ারবাওন িদগরাজ-২ 
২। শলা িনয়া-৯ 
৩। কামারডা া-৭ 

৩ 

মােড়লগ  ১। কামলা-৬৫ 
২। ধরােদাহা-৮২ 
৩। য়াবািড়য়া-৮৬ 
৪। হাগলা িনয়া-৯০ 

৪ 

মা াহাট ১। িসংগাতী-৪ 
২। চরআ াইল-৬ 
৩। আ াইল-৮ 

৩ 

১১ গেজট 
াব 

রেণর 
অেপ ায় 

চলমান 
 

লনা 
 

কয়রা 
 
 
 
 

১। ভা ারেপাল-১৮ 
২। হাগলা-৩৪ 
৩। বািময়া-৩৮ 
৪। রাম র-৫৭ 
৫। মেঘর আইট-৬৪ 
৬। কালনা-৬৬ 

৬ 

িরয়া ১। কনগর-৯৩ 
২। তয়ব র-১৯৬ 
৩। সরাপ র-১৯৫ 

৩ 

তরখাদা 
 
 

১। কা া-২৩ 
২। তরখাদা-২১ 
৩। ন িদয়া-১৮ 
৪। িনখিড়কা া-১৯ 
৫। খড়বািরয়া-১০ 
৬। রা মআ গড়া-৬ 
৭। বারাসাত-২ 

৭ 

পাইকগাছা ১। কয়ািছ িনয়া-৮৬ 
২। কলিম িনয়া িব র-৮৭ 
৩। পাইকগাছা-১১২ 
৪। হািড়য়া-১২৫ 
৫। মা রা দ -১৫৫ 
৬। দীঘা-১৬১ 
৭। উ র বাইনবাড়ী-১৬৮  

৭ 

বােগরহাট 
 

বােগরহাট 
সদর 

১। স ই-১৫২  
২। সানাডা া-৭৮ 
৩। গাবরিদয়া-১৫৭ 
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 মােড়লগ  ১। উ র তালরী-৯৯ ১ 
রামপাল 

 
১। বিন-৫ 
২। সাপমাির কাটাখালী-১০ 
৩। টংড়াখালী-২১ 
৪। চ দ র-৪১ 
৫। উজল ড়-৪২ 
৬। বািলয়াঘাটা-৪৬ 
৭। সানা িনয়া-৪৭ 
৮। খ রমহাল-৭২ 
৯। িকসমত মলাই-৭৪ 
১০। শালা রা-৭৫ 
১১। িকসমত চি তলা-৭৬ 
১২। চি তলা-৭৭ 
১৩। বড়কাঠািল-৮৬ 
১৪। শরাফ র-৮৯ 
১৫। স না-৯৪ 
১৬। -চাক -৯৭ 
১৭। র র-১০৬ 
১৮। ব সবািড়য়া-১১০ 
২৯। ভাজপািতয়া-১১২ 
২০। তাল িনয়া-৭৮ 
২১। ছাট কাঠািল-৮৫ 
২২। িগলাতলা-৮৮ 
২৩। চকেবতক টা-১১৩ 
২৪। কাকড়া িনয়া-১৮ 
২৫। ব শতিল-১০৮ 
২৬। বড় গ া র-১১ 
২৭। কড়া-১৪ 
২৮। কাশী র-৯০ 
২৯। মলাই-৯১ 
৩০। বারইপাড়া-৯৬ 
৩১। িতওর িড়-১০৭ 
৩২। বিত িনয়া-১০৯ 
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মা াহাট ১। কামার াম-৫৭ ১ 
সাত ীরা আশা িন ১। ফকরাবাদ-৭৭ 

২। কয়ারগাতী-৭৫ 
২ 

তালা 
 
 
 

১। গণডা া-৬২ 
২। িমঠাবািড়-১২ 
৩। কারাম র-২১ 
৪। নারায়ণ র-৯৩ 
৫। সমজিদ র-১১১ 
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কািলগ  
 
 

১। জাফর র-১৯২ 
২। পািনয়া-১৬৭ 
৩। বা য়াডা া-৪৬ 
৪। িবলকাজলা-১৮৭ 
৫। সউ ম র-১৭২ 
৬। পা লগাছা একতার র-
১৭৪ 
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১। গা রা-১২৪ 
২। আ াখালী-৭২ 
৩। মােঝরআ -৭৩ 
৪। লবািড়-২৯ 
৫। িড়েগায়ািলিন-১১৮ 
৬। মানতলী-১১৪ 
৭।জয়নগর-১০২ 
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১২ গেজট 
িব ি  
কােশর 

অেপ ায় 

চলমান লনা কয়রা ১। লা য়া-৩২ 
২। ফলতলা-৩৬ 
৩। কািলকা র-৪৫ 

৩ 

িরয়া ১। বয়ারিস া-১০৫ 
২। খােরর আবাদ-১০৮ 
৩। টাখালী-১৬৬ 

৩ 

পাইকগাছা 
 

১। লবািড়য়া-১৪৫ 
২। বয়ারঝাপা-১৫৬ 
৩। মখালী-১৭০ 

৩ 

দােকাপ ১। পানখালী-৪ 
২। ল ীেখালা-২ 
৩। িতলডা া-৭ 

৩ 

ব য়াঘাটা ১।গিড়য়ারডা া-৫৭ ১ 
বােগরহাট বােগরহাট সদর ১। ফেত র-১৬৫ ১ 

মা াহাট ১। না খালী-২৩ ১ 
মােড়লগ  ১। খাল িলয়া-৩০ 

২। িকসমত জা য়া-৮৪ 
৩। উ র লহাতা-১০১ 
৪। চক খা ইখালী-৮ 
৫। গজািলয়া-১২ 
৬। ডউয়াতলা-১০৪ 

৬ 

ফিকরহাট ১। পাগলা িদয়াপাড়া-৩৮ ১ 
রামপাল ১। ছাট নবাব র-৬০ 

২। আলী র-১০৪ 
২ 

সাত ীরা ামনগর ১। শাসন-১৯ 
২। িরয়া-১২৬ 
৩। রাখালী-৭১ 

৩ 

আশা িন ১। কাপস া-১০৯ 
২। চক িড়য়া-৮০ 

২ 

কািলগ  ১। কািলকা র (বড়)-২৪৩ 
২। িনজেদব র-১৬১ 
৩। গািব র (বড়)-১৬৮ 
৪। ভাড়া িস া-২৮ 
৫। ঘাজাডা া-৪৭ 
৬। িলয়া-১৯৩ 
৭। নলতা-১০ 
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