
১৪২8 বাংলা সেনর হাট বাজার ইজারা সং�া� ত� 
�ঃনং হাটবাজােরর নাম ও অব�ান ইজারাদােরর নাম ও �কানা সরকাির �� উ�ত �� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ কালীর বাজার 

মাক��র রহমান 
িপতা- �ত আ�ল আওয়াল 
�াম+েপা�- �গাপীনাথ�র, সদর,  
ল�ী�র, 01716776715 

366679 ৬৫৫০০০ 

২ কাজীর িদঘীর পাড় 

�মা�ার আহ�দ �ইয়া 
িপতা- �ত �তাফােয়ল আহ�দ �ইয়া 
�াম- উ�র হামছাদী, �পা�-কািজরদীিঘর পাড়, ল�ী�র সদর 
01718010051 

306552 ৩০৬৬৫২ 

৩ �চৗ�রী বাজার (দঃ)   18301   

৪ কািফলাতলী বাজার 

�মাশােরফ �হােসন 
িপতা- �ত �ৎ�র রহমান 
�াম- কািপলাতলী, �পা�-কািপলাতলী সদর, ল�ী�র, 
01752300171 

152469 ১৫৩০০০ 

৫ ম�লতলী বাজার 

�মা: ইউ�ফ 
িপতা- মিফজ উ�াহ 
�াম+েপা�- �ামগ�, সদর, ল�ী�র 
01814155622 

57652 ৫৮০০০ 

৬ পােলর হাট 

মাক��র রহমান 
িপতা- �ত আ�ল আওয়াল 
�াম+েপা�- �গাপীনাথ�র, সদর,  
ল�ী�র, 01716776715 

325067 ৬৬০০০০ 

৭ দালাল বাজার  

ওমর ফা�ক অ� 
িপতা- িফেরাজ আলম 
�াম- পি�ম ল�ী�র, �পা�- দালাল বাজার, সদর, 
01784482009 

3037253 ৩০৫০০০০ 

৮ ��ীর হাট 

সিহ��ামান �চৗ�রী 
িপতা- সিহ��বী �চৗ�রী 
�াম- পি�ম ল�ী�র, �পা�- দালাল বাজার, 
01835664451 

56710 ৬২০০০ 

৯ র�লগ� বাজার 

আলা উি�ন 
িপতা- রিফ�ল ইসলাম 
�াম- চরলামিছ, �পা�- র�লগ�, সদর 
01715355932 

482837 ৪৮৩৮৩৭ 

১০ নবীগ� বাজার 

�মা: ইসমাইল �হােসন 
িপতা- �ত মিদন উ�া 
�াম- চর�িহতা, �পা�- র�লগ�, সদর 
01815713969 

20241 ২৪৫০০ 

১১ চর�িহতা বাজার 

আলা উি�ন 
িপতা- রিফ�ল ইসলাম 
�াম-চরলামিছ, �পা�- র�লগ�, সদর 
01715355932 

136145 ২০০০০০ 

১২ ইসলামগ� বাজার 

জিসম উি�ন 
িপতা- �ত �লতান আলী 
পি�ম ল�ী�র, দালাল বাজার 
01870089964 

9179 ৯৫০০ 

১৩ �চৗ�রী কাছারী বাজার 

�মা: �খারেশদ আলম 
িপতা-�মাহা�দ উ�া 
�াম+েপা�- পাব �তীনগর, ল�ী�র সদর 
01740518591 

15512 ১৬০০০ 

১৪ বাংলা বাজার   5300   

১৫ �সানা�র পাটওয়ারী বাজার 

আ�ল �হােসন বাদশা 
িপতা- �ত ম� িময়া 
�াম-বা�ানগর, �পা�- ল�ী�র 
01868205604 

17473 ২৩৭৩০ 

১৬ িমিরক�র বাজার �েয়ল 20026 ৫০০০০ 



িপতা- �মা�ন কিবর 
�াম-বা�ানগর, �পা�- ল�ী�র 
01866511411 

১৭ রাধা�র িমে�র হাট 

�গালাম মাওলা 
িপতা- আলী আকবর 
�াম+েপা�- রাধা�র, সদর, ল�ী�র 
01781594163 

34411 34412 

১৮ �পা�ার বাজার ৭নং বিশক�র ইউিপ 

আ�ল �হােসন �খাকন 
িপতা- এরশাদ উ��া িডলার 
�াম- উ�র �মচর, �পা�- �জএমহাট 
01717107020 

207230 300000 

১৯ বিসক�র বাজার 

�মা: জািকর �হােসন 
িপতা- ফজেল রাি� 
�াম+েপা�- বিশক�র, ল�ী�র সদর 
01749434296 

55509 55500 

২০ নােগর হাট বাজার 

আ�ল কােশম 
িপতা- �সকা�র �বপারী 
�াম- ন�ী�াম, �পা�- বিশক�র, সদর 
01763949147 

303725 304500 

২১ �মা�ার হাট 

�মা: ��ল আিমন 
িপতা- আ: সিহদ 
�াম- দি�ণ ম��র, �পা�- ল�ী�র 
01754282503 

3873 7500 

২২ পালপাড়া বাজার 

�মা: রিফ�ল ইসলাম 
িপতা- �তাফােয়ল আহ�দ 
�াম- উ�র জয়�র, �পা�- �চৗপ�ী  
বাজার, 01728147453 

83033 83533 

২৩ �চৗপ�ী বাজার 

শিহদ পাটওয়ারী 
িপতা- �চৗ�রী িময়া 
�াম+েপা�- মেনাহর�র, সদর 
01712874072 

66957 180500 

২৪ হািনফ িময়াজীর হাট 
রিফ�ল ইসলাম 
িপতা- �ত আল আিমন 
�াম- কংশনারায়ন�র, �পা�- উ�র জয়�র,01750535165 

59716 60000 

২৫ চ�গ� বাজার 

কাজী �মা: মা��র রিশদ 
িপতা- কাজী �মা: িসরা�ল ইসলাম 
�াম-�দওপাড়া, �পা�- চ�গ�, ল�ী�র সদর, 
01814445630 

5166440 10571000 

২৬ হািজরপাড়া বাজার 

�িম আ�ার 
িপতা- হািরছ আহা�দ পাটওয়ারী 
�ব� আলাদাদ�র, �সিলমাবাদ 
০১৭২৭১৮৫৫১৪ 

700165 ৮০৫০০০ 

২৭ চরচািমতা বাজার 

�মা: রাহান 
িপতা- আ� সােয়দ 
�াম+েপা�- চরচািমতা, ল�ী�র সদর 
01714855285 

13169 ১৩৫০০ 

২৮ দােসর হাট বাজার 

মই�ল �হােসন �মন 
িপতা- �ত হাজী আব�ল ম�ান 
�াম-�ব � �সয়দ�র, �পা�- �পাচরা 
০১৭১২০৭০০৯৭ 

1553253 ২৪০১০০০ 

২৯ জিমদার হাট 
সাই�ল ইসলাম 
িপতা- �মা: �মা�ফা কামাল 
�াম+েপা�-�ব � �সয়দ�র, ল�ী�র সদর,  ০১৭৮২১০০৮৮৭ 

42789 ৪৩০০০ 

৩০ ব�রহাট 

�মা: �মাশােরফ �হােসন 
িপতা- �ত আনছার উ�া 
�াম+েপা�- ���া�র, ল�ী�র সদর 
০১৭১১২৮৬২৪৭ 

149813 ১৫০০০০ 

৩১ িদঘলী বাজার 
�মা: হািনফ 
িপতা- আ�ল �নাফ 

351920 ৮৩৩০০০ 



�াম- পি�ম িদঘলী, �পা�- িদঘলী  
বাজার, ০১৭৪০৬৫১৫৮৪ 

৩২ মা�ারী বাজার 

�সাহরাব �হােসন 
িপতা- �ত মিমন উ�া পােটায়ারী 
�াম- মটবী, �পা�- মা�ারী বাজার 
০১৭২৭৮২৩৬৯৫ 

3413377 ৫১০১০০০ 

৩৩ আিমন বাজার 

শাম�ি�ন সা� 
িপতা- তবারক আলী হাওলাদার 
�াম- করইতলা, �পা�- মা�ারী বাজার 
০১৮৩৫০০২৬৬০ 

51315 ৫৪২০০ 

৩৪ বটতলী বাজার   50563   

৩৫ গ���র ওয়াফদা বাজার 

মিনর �হােসন 
িপতা- আ� িছি�ক 
�াম- �ব � আলাদাদ�র,  
�পা�- �সিলমাবাদ, ০১৭০৫২৫২৬১১ 

32938 ৪৮৭৫০ 

৩৬ চ�দখালী �গীর হাট বাজার 

�মা: িগয়াস উি�ন �সাহাগ 
িপতা- �ত �মা: ��ল আিমন 
�াম- পি�ম �সয়দ�র, �পা�- রামান�ী 
০১৭১২৮৬৫১৭৫  

165890 ২৭৫০০০ 

৩৭ �িমদ�র বাজার 
�সয়দ ��ল আজম বাবর 
িপতা- �ত �সয়দ �হােসন আহমদ 
�াম-বা�ানগর, �পা�- ল�ী�র 

461983 ৪৬২২০০ 

৩৮ শাকচর �জ এম হাট 

�মা: মাহ�েজর রহমান 
িপতা- �ত �তাফােয়ল আহ�দ 
�াম- শাকচর, �পা�- �জএমহাট 
০১৭৩৫২০৪৭৮৮ 

36664 ৪৫০০০ 

৩৯ হািজরহাট বাজার 

�মা: রািকব �হােসন 
িপতা- �মা: �হােসন আহ�দ 
�াম-বা�ানগর, �পা�- ল�ী�র 
০১৯৬৬৯০৪৭২৯ 

47020 ৫৬২০০ 

৪০ ভবানীগ� বাজার   487247   

৪১ ভবানীগ� �চৗরা�া 

এমরান মাহ�দ �েবল 
িপতা- �ত শাহ আলম হাওলাদার 
�াম- আলী�র, �পা�- ভবানীগ� 
০১৭১১৯৬২৬৪৯ 

1662433 ৪৮০০১০০ 

৪২ চরউ�িত চক বাজার 

রািকব �হােসন �লাটাস 
িপতা- �ত নািছর িময়া 
�াম-বা�ানগর, �পা�- ল�ী�র 
01718772126 

60501 61000 

৪৩ িময়ারেবড়ী হায়দরগ� 

�মাহা�দ আলী 
িপতা- �ত আ�ল কােশম 
�াম- পি�ম চরমনসা, �পা�- ভবানীগ� 
০১৭০১৬৬৯৩৪২ 

211855 ২১২১৫০ 

৪৪ িপয়ারা�র বাজার 

িসয়াম মাহ�দ 
িপতা- শিফ�র রহমান 
�াম+েপা�- িপয়ারা�র, ল�ী�র সদর 
০১৭১১৭১৩০৫৪ 

18462 ৬৫১১০ 

৪৫ �শাখালী বাজার 

�মা: �সােহল 
িপতা- ��ল আলম 
�াম- কাঠালী, �পা�- ��রিদয়া 
০১৭৬৩৮৫৯২৩৬ 

51180 ১৬৫০০০ 

৪৬ ফরাশগ� বাজার 

�মাবারক �হােসন 
িপতা- ফিসউল আলম 
�াম- ঝাউডগী, �পা�- ��রিদয়া 
০১৭২০৬০৬৭৫২ 

12278 ২১২৫০ 

৪৭ ��রিদয়া বাজার 

�মহরাজ উি�ন 
িপতা- ��ল আিমন 
�াম-ঝাউডগী, �পা�-��রিদয়া 
০১৮৬৯৬৩৫৪৪৯ 

95223 ১৫৫১০০ 



৪৮ হাজীগ� বাজার 

�মাবারক �হােসন 
িপতা- ফিসউল আলম 
�াম- ঝাউডগী, �পা�- ��রিদয়া 
০১৭২০৬০৬৭৫২ 

7720 ১৮১৫০ 

৪৯ �তওয়ারীগ� �রাতন বাজার 

�দলওয়ার �হােসন 
িপতা- নিজর আহ�দ 
�াম- ধম ��র, �পা�- িহরামন বাজার 
০১৭২৮৭৪২২৪৩ 

197337 ২৬১২০০ 

৫০ �তওয়ারীগ� ন�ন বাজার 

�মা: �ব�াল �হােসন 
িপতা- �র নবী 
�াম- চরমনসা, �পা�- িহরামন বাজার 
০১৮২৪৬১২৬২২ 

95576 ১৭৫০০০ 

৫১ ভেবরহাট বাজার 

আফজল �হােসন হাওলাদার 
িপতা- �ত ইউ�স হাওলাদার 
�াম- ধম ��র, �পা�- িহরামন বাজার 
০১৭১২৫৪৮৩৬৭ 

11872 ১৩৫০০ 

৫২ আনছারগ� বাজার 

মারফত উ�া 
িপতা- �ত আলী আকবর 
�াম- �ব � চরউ�িত, �পা�- �তারাবগ� 
০১৭০৪৪৪৩৭৩২ 

23673 ৫০৫০০ 

৫৩ ম�েচৗ�রীর হাট 

�মাহা�দ মা�ম 
িপতা- �মা: আ� �তয়ব 
�াম- এনােয়ত�র, �পা�- িপয়ারা�র 
০১৭৬০৩৭৬০৭৩ 

3625762 ৫৫৫৫৫৫৫ 

৫৪ চররমনী �ঞার হাট   343970   

৫৫ চররমনী করািতর হাট 

শাহজালাল �মা�া 
িপতা- রহমান �মা�া 
�াম- উ�র চররমনী �মাহন, �পা�- িবএস দরবার শরীফ, 
০১৭৯৮৩৭৬২৩২ 

125893 ৩০১৫০০ 

৫৬ �মচর বাজার  

�মা: িরয়া�ল কিরম 
িপতা- �ত ইসমাইল �হােসন 
�াম- �মচর, �পা�- �মচর মাদরাসা 
০১৭২৪৪২৩২৯৯ 

156456 ২১০২০০ 

৫৭ �িফ বাহা উি�ন বাজার (ইিলেগাজা) 

�মা: জামাল উি�ন 
িপতা- আলী আকবর 
�াম- কািলরচর, �পা�- �মচর মাদরাসা 
০১৮৫৯৯৩২২০৯ 

20082 ৫৫০০০ 

৫৮ �মচর জনতা বাজার 

�মা: জামাল উি�ন 
িপতা- আলী আকবর 
�াম- কািলরচর, �পা�- �মচর মাদরাসা 
০১৮৫৯৯৩২২০৯ 

21898 ৬৭৫০০ 

৫৯ কালীর চর বাজার   32037   

 

  



ল�ী�র সদর উপেজলার সায়রাত�� সকল ইজারাধীন ও ইজারািবহীন জালমহােলর নােমর তািলকা 
�িমক 

নং 
জলমহােলর নাম, অব�ান ও আয়তন ইজারার �ময়াদ 

কাল 
ইজারা �� 

(টাকা) 
ম�� 

০১ মরাডাকািতয়া নদী, ৪৪নং চরম�ল �মৗজা, দাগ নং- ৪২১, জিম-১২.২৩ 
একর 

১৪২৬-১৪২৮ ৬০,৪০০/-  

০২ ব��িহতা শাি�র িদঘী, ব��িহতা �মৗজা, ১০নং চ�গ� ইউিপ, ১.৯৫ 
একর, দাগ নং-১০০২ 

১৪২৬-১৪২৮ ১৭,৬৫২/-  

০৩ দােসর হাট খাস ��র, �গািব��র �মৗজা, দাগ নং- ৯৩৯, ১২নং 
চরশাহী ইউিপ, ১.৬০ একর 

১৪২৬-১৪২৮ ৩০,০০০/-  

০৪ �ব � �সয়দ�র খাস ��র, �সয়দ�র �মৗজা, দাগ নং- ২৭৪, ১২নং 
চরশাহী ইউিপ, ১.১৭ একর 

- - িবচারাধীন �দওয়ানী মামলা নং-২১/৮৯ চলমান 
থাকায় ইজারা �দওয়া হয়িন 

০৫ রাম�র খাস ��র, রাম�র �মৗজা, দাগ নং-১০৩৪, ১২নং চরশাহী 
ইউিপ, ০.৮০ একর 

- - িবচারাধীন �দওয়ানী মামলা নং-১২৯/৯১ ও ৮৭/৯১ 
চলমান থাকায় ইজারা �দওয়া হয়িন 

০৬ িময়ারেবড়ী হায়দরগ�, �মৗজা-২৩৮/২১১, পি�ম চরমনসা, ১৭নং 
ভবানীগ�,  দাগ নং- ২৫৯৫, জিম-০.৩০ একর 

১৪২৬-১৪২৮ ১২,৩০০/-  

০৭ উ�র চররমনী �মাহন বা�রচর খাস ��র, �মৗজা-২৩১/৯৮নং উ�র 
চররমনী �মাহন, চরমনী �মাহন ইউিনয়ন, দাগ নং-৮৯/৯০ 

১৪২৬-১৪২৮ ৩৫,০০০/-  

 




