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বািষক িতেবদন 

২০১৮-২০১৯ 
 

 

পিরক না, না ও স াদনাঃ িহসাব িনয় ক (রাজ ) এর দ র 

 

সহেযািগতায়ঃ কমকতা/কমচারী  

 

কাশকালঃ ১৪ অে াবর, ২০১৯ 

 

 

 

 

    াচার লালন কির, ন িত  দশ গিড়। 

 

    াচাের শাসন, আনেব দেশর শাসন। 

 

    অিডট আপি  হেল , শাসন হেব ধ । 

 

িহসাব িনয় ক (রাজ ) এর দ র ক ক সব  সরংি ত 
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িহসাব িনয় ক (রাজ ) এর ব   

 

জিমদারী উে দ ও জা  আইন, ১৯৫০ এর ২য় অ ায় এবং ম  স হ ৪থ অ ায় িব ি  ঘাষণার পর রাজ  আদায় ও সরকাির 
টাকা কাষাগাের জমা দােনর িন য়তা িবধােনর লে  ১৯৫৪ সােল তৎকালীন বাড অব রেভিনউ এর িনয় ণাধীন িহসাব িনয় ক (রাজ ) এর 
দ র িত া করা হয়। িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ র ক ক সকল ইউিনয়ন িম অিফস, উপেজলা িম অিফস, জলা শাসক কাযালেয়র রাজ , 
িভ.িপ ও িম ম দখল শাখা, জলা, উপেজলা িভ.িপ শাখা এবং সকল উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ও জানাল সেটলেম  অিফস এবং 

িম ম ণালেয়র অিধন  দ র স েহর িনরী া কাজ স ািদত এবং িন ি  হয়। অ  দ র ক ক ২০১৮-১৯ অথ বছের ােনজেম  ও 
সেটলেম  িবভােগ ৪৯৮৮  িহসাব-এর অিডট কায শেষ ১২৪৫  অিডট িরেপাট দািখল করা হেয়েছ। অিডট িরেপােটর সােথ জিড়ত আ সাত ত 

টাকার পিরমান ১,৭১,২০,৬৯৮/- টাকা এবং রাজ  িতর পিরমান ২৩৮,১৮,২৩,৯৫৮/- টাকা। ৪৫২০  অিডট িরেপােটর মে  ২০১৮-২০১৯ অথ 
বছের ২১৫৭  অিডট িরেপাট িন ি  করা হেয়েছ। িন ি ত অিডট আপি র সােথ জিড়ত টাকার পিরমান ৫,০৩,০৯,৬৯১/- টাকা। ২০১৮-২০১৯ 
অথ বছের অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ-সহকারী কমকতা ও নািজর-কাম-ক ািশয়ার পেদ চা রীরত কমচারীেদর আ েতািষক ও 
অবসর ভাতা ম রীর েব সরকারী পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম ১২৮ জনেক অনাপি  প  দান করা হেয়েছ। 

 
সরকাির াথ সংর ণ, তা ও জবাবিদিহতা িত ার লে  িম ম ণালেয়র অভ রীণ িনরী া সং া িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ র 

ােনজেম  ও সেটলেম  িবভােগর অিফসস েহর িনরী া কায অথবছর ওয়ারী স াদন করা হয়। িনরী া দল (Audit team) এর িনকট 
সরকাির াথ সংি  নিথ, রিজ ার ও াসংিগক কাগজপ  উপ াপেনর িনেদশ থাকা সে ও কান কান ে  ানীয় শাসন অিডেটর চািহদা 
মাতােবক কাগজপ  ও কস নিথ উপ াপেন অিনহা কাশ কেরন। ফেল অিডেটর াভািবক কাজকম হত হয়। ঃখজনক হেলও সত  য, বার 

বার তাগাদা িদেয়ও অিডট আপি র জবাব না পাওয়ায়  কা  কা  টাকার অিডট আপি  যথাসমেয় িন ি  করা স ব হয়না। ফাই ানিসয়াল ল 
এবং জাির  ল ১ম খে  এস, আর, ৫৬৮ নং িবিধ মাতােবক অিডট আপি  উ াপেনর ১৪ ( চৗ ) িদেনর মে  অব ই জবাব রণ করেত 
হেব। ানীয় ক প  ফাই ানিসয়াল েলর ৪২নং িবিধ মাতােবক অিডটেক ায় সংগত সািবক সহেযািগতা দােনর কথা থাকেলও অেনক ে  
ইহার ত য় ঘেট। 

  

িত বৎসর িনরী া কায েমর ফলাফেলর উপর বািষক িতেবদন কাশ করা হয়। িতেবদেন উে িখত অিডট িরেপাট সরকাির াথ 
সংর েণ সহায়ক হেব এবং অ  দ েরর ভাব িত উ ল করেব। বািষক িতেবদন ২০১৮-২০১৯ ণয়েনর সােথ সংি  সকল 
কমকতা/কমচারীসহ িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর সািবক সাফ  কামনা করিছ। 

 

 

 

( মাঃ মিশউর রহমান) 
িহসাব িনয় ক (রাজ ) (চঃদাঃ) 

িম ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর কমকতাগেণর অিফস ফান ন র, 

মাবাইল ন র এবং ই- মইর ন র িন পঃ 
 

নং নাম পদবী ও কম ল ফান ন র মাবাইল ন র ই- মইল 
১. জনাব মাঃ মিশউর রহমান 

িহসাব িনয় ক (রাজ )(চঃদাঃ) 
০২-৯৫৪০১১৯ 
 ফ া -৯৫৫৩১২২ 

০১৭৩১-৮০৪১৮৮ e-mail: coa_revenue@yahoo.com 

২. জনাব মাঃ আ ল লিতফ 
সহকারী িহসাব িনয় ক ( শাসন) 

০২-৯৫৫৭১৯৯ ০১৭১২-৭০৩৮০২ e-mail: a_revenue@yahoo.com 

৩. জনাব মাহ জা আহে দ 
সহকারী িহসাব িনয় ক (অিডট) 

০২-৪৭১১৭৬৭৭ ০১৭১৫-৯৪২৫৫০ e-mail: acaudit65@gmail.com 

৪. জনাব মাঃ ইসমাইল হােসন মা া 
সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) 
ঢাকা িবভাগ, ঢাকা 

০২-৪৭১১৯৫০০ ০১৭১১-৯৩৬৮৪৩ e-mail: acrev_dhad@yahoo.com 

৫. জনাব মাঃ মাহ ব খান 
সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) 
ঢাকা িবভাগ, ঢাকা 

০২-৯৫৫৮৯৯৬ ০১৫৫২-৩১৫৬৪৩ 
০১৭১৬-৪১৪০০৬ 

 
e-mail: mahboobkhan071@gmail.com 

৬. জনাব নািহদা আলম 
সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) 
রং র িবভাগ, রং র 

০৫২১-৫৫৭০৩ ০১৭১১-৬৮৯৯০১ e-mail: acrev_rangd@yahoo.com 

৭. জনাব মাঃ সালাহ উি ন িময়া 
সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) 
রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী 

০৭২১-৭৬০৫৭৩ ০১৯১২-৯১২৬৮১ e-mail: acrev_rajd@yahoo.com 

৮. জনাব আশীষ মার সাহা 
সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) 
লনা িবভাগ, লনা 

০৪১-২৮৩০৪০৭ ০১৭১৬-৯০৯৮৩০ e-mail: acrev.khuld@yahoo.com 

৯. জনাব মাঃ মা ক িব াহ আেরফ খান 
সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) 
চ াম িবভাগ, িম া 

০৮১/৭৬৮৪৩ ০১৭১৪-৪৪৫৯৩৩ e-mail: masuq1970@gmail.com 

১০. জনাব দ.আ.ন. .মা ফ িব াহ চৗ রী 
সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) 
িসেলট িবভাগ, িসেলট 

০৮২১-২৮৩১০৯৮ ০১৭১১-২০৭১২৪ e-mail: acrev_syld@yahoo.com 

১১. জনাব মাঃ ইকবাল হােসন 
সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) 
ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ 

০৯১-৫১০১৪ ০১৮২২-২১৯১০২ 
০১৭১৫-৫৭৯৬১৫ 

e-mail: iqbalnafri12@gmail.com 

১২. জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম 
সহঃ িহসাব িনয় ক (রাজ )(অঃদাঃ) 
বিরশাল িবভাগ, বিরশাল 

০৪৩১-২১৭৫৫০৬ ০১৭১২-৯০৯২৯৩ e-mail: acrev_barid@yahoo.com 

mailto:coa_revenue@yahoo.com
mailto:a_revenue@yahoo.com
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mailto:acrev_dhad@yahoo.com
mailto:mahboobkhan071@gmail.com
mailto:acrev_rangd@yahoo.com
mailto:acrev_rajd@yahoo.com
mailto:acrev.khuld@yahoo.com
mailto:masuq1970@gmail.com
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 জিমদারী অিধ হণ ও জা  আইন, ১৯৫০ এর ২য় অ ােয় এবং ম  স হ ৪থ অ ােয় িব  ঘাষনার পর রাজ  আদায় ও 

সরকাির কাষাগাের ইহা জমা দান িনি তকরেণর লে  িম ম ণালেয়র অভ রীণ িনরী া সং া িহেসেব ১৯৫৪ সােল িহসাব িনয় ক 

(রাজ ) এর দ র িত া করা হয়। উ  দ র ক ক িম ম ণালেয়র আওতাধীণ দ র/অিধদ র/ বাডসহ রাজ  শাসেনর মাঠ পযােয়র 

ােনজেম  ও সেটলেম  িবভােগর িন বিণত অিফসস েহর অথবছরওয়ারী আয়- য় এর িনরী াকায স াদন কের থােকঃ  
 

১.  জলা শাসেকর দ েরর রাজ  শাখা, এলএ শাখা, অিপত ও পিরত  স ি  শাখা এবং  

     উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয়র িম অিফসস হ ; 

২.  িম রকড ও জিরপ অিধদ র এবং এর অধীন  জানাল ও উপেজলা সেটলেম  অিফসস হ ; 

৩.  িম সং ার বাড এর অধীন  িবভাগীয় দ রস হ ; 

৪.  িম আপীল বাড ; 

৫.  িম শাসন িশ ণ ক  ; 

৬.  াম ক  ; এবং 

৭.  কাট অব ওয়াডস (ভাওয়াল রাজ) এর কায ম। 

 

 

         িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর অগােনা াম অ যায়ী জনবেলর পদওয়ারী িববরণ িনে  দ  হেলাঃ 

 

নং পেদর নাম িণ ম ির ত পদ সং া িব মান পদ সং া  পদ সং া 

১ িহসাব িনয় ক (রাজ ) ১ম িণ ০১  ০১  - 

২ সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) ১ম িণ ১০  ১০  - 

৩ িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ২য় িণ ৭৭  ৭৫  ০২ 

৪ িনরী ক (রাজ ) ৩য় িণ ৯০  ৭৭  ১৩ 

৫ স টিলিপকার-কাম-কি উটার অপােরটর ৩য় িণ ০১  ০১  - 

৬ অিফস সহকারী-কাম-কি উটার া িরক ৩য় িণ ২০  ১১  ০৯ 

৭ গাড়ীচালক ৩য় িণ ০১  ০১  - 

৮ অিফস সহায়ক ৪থ িণ ৭৯  ৭৫  ০৪ 

সবেমাট =  ২৭৯  ২৫১  ২৮  
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২। িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর মা েম ২০১৮-১৯ অথবছের সবেমাট ৪৯৮৮  িহসােবর অিডট সমাপনাে  ১২৪৫  অিডট িরেপাট 
দািখল করা হেয়েছ। িনে  িনরীি ত িহসাবস েহর িব ািরত িববরণ দ  হেলাঃ 
 

িনরী ণেযা  অিফেসর 
ণী িব াস 

িনরী ণেযা  অিফেসর নাম িনরী ণেযা  িহসােবর নাম িনরী ণেযা  
িহসােবর সং া 

িতবছর অিডট 
িরেপােটর সং া 

 
 
 

ােনজেমট সাইট 

জলা শাসেকর কাযালয় 
এস.এ শাখা ৬৪  ৬৪  
এল.এ শাখা ৬৪  ৬৪  
িভ.িপ শাখা ৫৮  ৫৮  

জলা শাসক এর কাযালয়, 
রা ামা , বা রবান ও 
খাগড়াছিড় পাবত  জলা 

মৗজা হড ান িহসাব-২৫ 
উপেজলা িম অিফস-২৫ 

৫০  ২৫  

চীফ িহসাব ০২  ০২  

উপেজলা িম অিফস/ 
সহকারী কিমশনার ( িম) এর 
কাযালয় 

িভ.িপ শাখা ৪৬৪  ৪৬৪  
উপেজলা/থানা িম অিফস ৪৮৬   

৪৮৬  ইউিনয়ন িম অিফস ৩৪৭১  
 
 

সেটলেম  সাইট 
িম রকড ও জিরপ 

অিধদ র 

িম রকড ও জিরপ অিধদ র ০১  ০১  
সেটলেম  স ০১  ০১  

িদয়ারা সেটলেম  অিফস ০৪  ০৪  
জানাল সেটলেম  অিফস ১৬  ১৬  

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২৯৩  ৪৬  

 
িম ম ণালেয়র 

িনয় ণাধীন বাড/  
দ র/ অিধদ র 

 
িম সং ার বাড 

িম সং ার বাড ০১  ০১  
িবভাগীয় উপ- িম সং ার কিমশনার এর কাযালয় ০৭  ০৭  
ভাওয়াল রাজ কাট অব ওয়াডস ০১  ০১  
ঢাকা নওয়াব কাট অব ওয়াডস ০১  ০১  

িম আপীল বাড িম আপীল বাড ০১  ০১  
িম শাসন িশ ণ ক  িম শাসন িশ ণ ক  ০১  ০১  

িম ম ণালয় 
িম ম ণালেয়র িভ.িপ শাখা ০১  ০১  

ভাষানেটক ক  ০১  ০১  
                                                সবেমাট= ৪৯৮৮  ১২৪৫  

 

৩।   ২০১৮-১৯ অথ বছেরর অজনঃ 
 

(ক) িম ম ণালেয়র অভ রীণ িহসাব িনরী া সং া িহেসেব িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ র রাজ  শাসেনর মাঠ পযােয়র সেটলেম  
ও ােনজেম  িবভােগর রাজ খাত  অিফেসর িনরী াকায স াদন শেষ ২০১৮-১৯ অথবছের দািখল ত িরেপাট ও আিথক 
সংি তার িববরণ িনে  দ  হেলাঃ 

 

২০১৮-১৯ সেন রাজ  িহসাব িনরী ার সােথ জিড়ত টাকার িবভাগওয়ারী িববরণ িন পঃ 
 

িমক নং িবভােগর নাম আ সাৎ ত টাকার পিরমাণ রাজ  িতর পিরমাণ 
১. ঢাকা িবভাগ, ঢাকা ২১,৫২,০২৩/- ১৯,৬৮,১১,৮৯৭/- 
২. ময়মনিসংহ িবভাগ,ময়মনিসংহ ২১,৭৫,২৩৫/- ২,৯০,৯৬,২৪৮/- 
৩. চ াম িবভাগ, িম া ৯,২০,২৯৬/- ২১৪,০৭,৫৪,০১৫/- 
৪. িসেলট িবভাগ, িসেলট ১,০৪,৭৩৬/- ৩২,১৯,৫৩৪/- 
৫. রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী ৪৭,৬৯,৩৯৮/- ২৭,৮২,৪৪২/- 
৬. রং র িবভাগ, রং র ৪৯,৫৪,৩৭৬/- ৩৪,৩২,৪০৩/- 
৭. বিরশাল িবভাগ, বিরশাল ৪,১৪,৯৩৮/- ৪২,৪২,০০২/- 
৮. লনা িবভাগ, লনা ১৬,২৯,৬৮৭/- ১৪,৮৫,৪১৭/- 
 সবেমাট= ১,৭১,২০,৬৮৯/- ২৩৮,১৮,২৩,৯৫৮/- 
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(খ) িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ র ক ক ২০১৮-১৯ অথবছের য সকল তর অিনয়ম উদঘাটন করা হেয়েছ উহার সংি        িববরণ 
িন পঃ 

 

 িড় াম জলার িচলমারী উপেজলাধীন সদর ইউনিয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ ল আিমন 
ক ক শাখাহাতী মৗজার আর,এস ২২ রকড ত ০১ নং খাস খিতয়ান  সরকাির খাস জিম ইউিনয়ন িম অিফস ও উপেজলা িম 
অিফেস রি ত খিতয়ান (ROR) বিহর ল পাতা ি েড় আলাদা পাতা কি উটার কের আঠা লািগেয় িবিভ  জার নােম অৈবধ 
ভােব খিতয়ান ি  ও হাি ং েল সরকােরর ৮০.৫৭ (আিশ দশিমক প চ সাত) একর খাস জিম বহাত করন সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 
 

 গাজী র জলার র উপেজলাধীন তিলহা  ইউিনয়ন িম অিফেসর (ভার া ) ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
আ ল লিতফ ক ক আদায় ত িম উ য়ন িম উ য়ন কেরর ২৪,৬৩,২৪৬/- (চি শ ল  তষি  হাজার ইশত িছচি শ) টাকা 

য়া চালােনর মা েম সরকাির কাষাগাের জমা দিখেয় আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

 গাজী র জলার র উপেজলা িম অিফেসর তিলহা  ইউিনয়ন িম অিফেস কমরত জনাব মাঃ আ ল লিতফ, ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা (ভার া ) ক ক আদায় ত িম উ য়ন কেরর ১২,৬৬,৪০৯/-(বার ল  ছষি  হাজার চারশত নয়) টাকা য়া 
চালােনর মা েম সরকাির কাষাগাের জমা দিখেয় আ সাৎ সং া  িবেশষ িনরী া িতেবদন। 
 

 ক বাজার জলার িবিভ  এল,এ কেসর মা েম খাস খিতয়ােনর অিধ হন ত খাস জিম িত রেনর ২১৪,৩৬,১০,১৫৪/- 
( ইশত চৗ  কা  ছি শ ল  দশ হাজার একশত য়া ) টাকা িম ম ণালেয়র িনধািরত খােত জমা না করণ সং া  
িবেশষ িতেবদন।  
 

 জামাল র জলার দওয়ানগ  উপেজলাধীন ডাংধরা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ গালাম 
র ানী ক ক চালান জািলয়ািতর মা েম িম উ য়ন কেরর ৬,৩৯,২৩৫/-(ছয় ল  উনচি শ হাজার ইশত য়ি শ ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

 রং র জলার লা-ওয়ারীশ িমসেকস ০৩/২০০৯  রং র শহেরর ানেকে  িস কেপােরশন এলাকার ব বান বাড়ী ণীর 
০.২৩ একর খাস জিম জাল নাম খািরজ েল হাি ং েল িম উ য়ন কর আদােয়র ফেল উ  স ি  বহাত  সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 
 

 রং র জলার সদর উপেজলাধীন শালবন পৗর িম অিফস এর া ন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আ র রিহম 
ক ক আদায় ত িম উ য়ন কেরর ৮,২৬,০৮৫/- (আট ল  ছাি শ হাজার চািশ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

 রং র জলার পীরগ  উপেজলাধীন চতড়া ইউিনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব রিবউল িসি কী ক ক 
আদায় ত িম উ য়ন কেরর ৪,০৮,৫৬১/- (চার ল  আট হাজার প চশত একষি ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

 নীলফামারী জলার সয়দ র উপেজলাধীন বাংগালী র ইউিনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
মিজবর রহমান ক ক ৩,১৭,২৯৬/- (িতন ল  সেতর হাজার ইশত িছয়ান ই) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

 িড় াম জলার লবাড়ী উপেজলা িম অিফেসর আওতাধীন কািশ র ইউনিয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ আিমর হােসন ক ক সরকাির আদায়ী টাকা াংেকর সীল ও া র জাল কের য়া চালােনর মা েম সরকাির 
কাষাগাের জমা দিখেয় ৬,৪৭,২৬৩/- (ছয় ল  সাতচি শ হাজার ইশত তষি ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 

 িদনাজ র জলার কাহােরাল উপেজলা িম অিফেসর সােভয়ার জনাব ফয়জার রহমান (বতমােন িবরাম র উপেজলা িম অিফেস 
কমরত) ন ন বে াব  কসনিথ জন কের সরকােরর আ মািনক ১,৬৫,০০,০০০/- টাকা ে র ০.১১ একর অ িষ খাস 
(বািণিজ ক) জিম িষ জিম িহসােব বে াব  দান করায় সরকােরর ১,৬৫,০০,০০০/-( এক কা  য়ষি  ল ) টাকা রাজ  িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

 নওগ  জলার মা া উপেজলা িম অিফেসর জলমহােলর (খাস র) লীজ এর আদায়ী ২,৭৭,৬৮০/-( ই ল  সাতা র হাজার 
ছয়শত আিশ) টাকা চালান জািলয়ািতর মা েম আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

 চ পাইনবাবগ  জলাধীন গাম া র উপেজলার রহন র ইউিনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা (ভার া ) 
জনাব মাহাঃ আখতা ামান ক ক আদায় ত িম উ য়ন কেরর ৮,০৯,০৮৭/-(আট ল  নয় হাজার সাতািশ) টাকা জাল 
জািলয়ািতর আ য় হন কের য়া ১৮  চালােনর মা েম সরকাির কাষাগাের জমা দিখেয় আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন।  
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(খ) িন ি ত অিডট আপি র সং াঃ িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর লাই/২০১৮ হেত ন/২০১৯অথ বছের রাজ , িভ,িপ এবং 
সেটলেম  অিফসস েহ িন ি ত অিডট আপি র সং া িন পঃ 

 

িমক নং অিডট আপি র সং া 
(বেকয়াসহ) 

িন ি ত অিডট আপি র সং া িন ি ত অিডট আপি র 
সােথ জিড়ত টাকার পিরমাণ 

১ ৪৫২০ ২১৫৭  

 

৫,০৩,০৯,৬৯১/৫৪ 

 

 

(গ) িশ ণঃ িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর ১৩৯(একশত উনচি শ)জন কমকতা-কমচারীেক অিডট ব াপনা, কি উটার, 
শাসিনক কাযাবলী এবং িম ব াপনা িবষয়ক িশ ণ দান করা হেয়েছ।  

 

(ঘ) পেদা িত ও িনেয়াগ :  সে র/২০১৮ মােস ৩য় িণর অিফস সহকারী-কাম-কি উটার া িরক পদ হেত িনরী ক (রাজ ) 
পেদ ০৪(চার) জন ক পেদা িত দান করা হেয়েছ এবং িডেস র/২০১৮ মােস ৪থ িণর অিফস সহায়ক পেদ ১৭(সেতর) জনেক 
িনেয়াগ দান করা হেয়েছ। 

 

(ঙ) বািষক কমস াদন ি ঃ ২০১৯-২০ অথ বছের জনাব মাঃ মা  র রহমান পাটওয়ারী, সিচব, িম ম ণালয় এবং        

জনাব মাঃ মিশউর রহমান, িহসাব িনয় ক (রাজ ) এর মে  বািষক কমস াদন ি  া িরত হেয়েছ।  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

৪। ভিব ত পিরক না : 

 

  অিডট িরেপাট সময়মত দািখল এবং অিডট আপি র জবাব তাৎ িণকভােব পাওয়ার লে  অ  দ েরর আওতাধীন শাসিনক 
িবভাগীয় অিফসসহ জলা পযােয় িব মান অিফেস আই  নটওয়াক াপন করা হেব। ইিতমে  িবভাগীয় অিফস ও জলা পযােয়র অিফেসর 
ওেয়ব সাইট খালা হেয়েছ এবং দা িরক িচ প , িরেপাট অনলাইেন আদান দান ভিব ত পিরক না রেয়েছ। 
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উদঘা ত তছ প, রাজ  য় িত ইত ািদর িববরণ 
 

২০১৮-২০১৯ সেন রাজ  িহসাব িনরী ার সােথ জিড়ত টাকার িবভাগওয়ারী িববরণ িন পঃ 
 

িমক নং িবভােগর নাম আ সাৎ ত টাকার পিরমাণ রাজ  িতর পিরমাণ 
১. ঢাকা িবভাগ, ঢাকা ২১,৫২,০২৩.০০ ১৯,৬৮,১১,৮৯৭.০০ 
২. ময়মনিসংহ িবভাগ,ময়মনিসংহ ২১,৭৫,২৩৫.০০ ২,৯০,৯৬,২৪৮.০০ 
৩. চ াম িবভাগ, িম া ৯,২০,২৯৬.০০ ২১৪,০৭,৫৪,০১৫.০০ 
৪. িসেলট িবভাগ, িসেলট ১,০৪,৭৩৬.০০ ৩২,১৯,৫৩৪.০০ 
৫. রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী ৪৭,৬৯,৩৯৮.০০ ২৭,৮২,৪৪২.০০ 
৬. রং র িবভাগ, রং র ৪৯,৫৪,৩৭৬.০০ ৩৪,৩২,৪০৩.০০ 
৭. বিরশাল িবভাগ, বিরশাল ৪,১৪,৯৩৮.০০ ৪২,৪২,০০২.০০ 
৮. লনা িবভাগ, লনা ১৬,২৯,৬৮৭.০০ ১৪,৮৫,৪১৭.০০ 
 সবেমাট= ১,৭১,২০,৬৮৯.০০ ২৩৮,১৮,২৩,৯৫৮.০০ 

 
২০১৮-২০১৯ সেন রাজ  িহসাব িনরী ার সােথ জিড়ত টাকার জলাওয়ারী িববরণ িন পঃ 

 
িমক নং জলার নাম আ সাৎ ত টাকার পিরমাণ রাজ  িতর পিরমাণ 

১. ঢাকা-১ ৯৫,১৫৫.০০ ১৮,৪৩,৪৪,৬১৩.০০ 
২. ঢাকা-২ ৫,০৪,২১৮.০০ ৫,৬২,৫৯৮.০০ 
৩. ঢাকা-৩ ২৪,৭৪৯.০০ ৮,৬৫২.০০ 
৪. ঢাকা-৪ ২,২৬,৭৪৮.০০ ৮২,০০৯.০০ 
৫. ঢাকা-৫ ১৮,৮৭৩.০০ ১০,৫৮৬.০০ 
৬. ঢাকা-৬  ৬২,৯১৬.০০ ২৩,৪২,৪১৩.০০ 
৭. নারায়ণ  ২,২৫,০৫৪.০০ ৩,২৪,০৬০.০০ 
৮. গাজী র-১ ২,১৫,৭৭২.০০ - 

        ৯. গাজী র-২ ২,৫০,১৮৮.০০ ৪,৬৮,৩৪,৪২৬.০০ 
১০. নরিসংদী ১,০৩,৫২১.০০ ২০,৮৪,৯০৬.০০ 
১১. মািনকগ  ৯৮,৫২৪.০০ - 
১২. ফিরদ র ৫৪,২৫৮.০০ ৪২,৭৭,৪৮০.০০ 
১৩. মাদারী র ৩৩,৭৮৯.০০ ৫,৪৮,৬৭৪.০০ 
১৪. শরীয়ত র ৯১,৩৬৩.০০ ৪৩,২৫৬.০০ 
১৫. ি গ  ৫,৬৩৩.০০ ১,২৫,৭০৪.০০ 
১৬. গাপালগ  ৮০,৭০৪.০০ ৭৩০.০০ 
১৭. িকেশারগ  ৮৩,৪৩৬.০০ ১৯,৬৮,১৭২.০০ 
১৮. টাংগাইল-১ ৬৭,০৭৯.০০ ১,৬৮০.০০ 
১৯. টাংগাইল-২ ৮৯,৭৮৬.০০ - 
২০. রাজবাড়ী ৪১,৩৬০.০০ ১৫,৬৫৮.০০ 
২১. ময়মনিসংহ -১ ১,৫৮,৬১৫.০০ ২,৫৫৪.০০ 
২২. ময়মনিসংহ - ২ ১,০৫,৭১১.০০ ৫,০৩০.০০ 
২৩. ময়মনিসংহ - ৩ ৫,৬৬,৭৫১.০০ ৩,৩৫,১৪১.০০ 
২৪. ন েকাণা ৯০,৩৯১.০০ ২৫,১৩৪.০০ 
২৫. জামাল র ১০,৯৫,৯৭৭.০০ ২,৪৫,০৬,০৩০.০০ 
২৬. শর র ৯৭,২২৮.০০ ১৭,১১৩.০০ 
২৭. চ াম )উ র( ৬৪.০০ ৪০,২৩০.০০ 
২৮. চ াম )দি ণ( ৫০,৭৮০.০০ ১৮,৬০০.০০ 
২৯. িম া )উ র( ৫৬,৫৬৭.০০ ৪২,৫০৭.০০ 
৩০. িম া )দি ণ( ৪৯,৪৪১.০০ ৭৭,৬৮,৫৬৭.০০ 
৩১. নায়াখালী ৫৬,২৮৩.০০ ৪০,২৭৭.০০ 
৩২. চ দ র ৭১,৪৬৬.০০ ৯,৪৩৫.০০ 
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িমক নং জলার নাম আ সাৎ ত টাকার পিরমাণ রাজ  িতর পিরমাণ 
৩৩. ফনী ৮৫,৭৩২.০০ ৬,০৮,১১২.০০ 
৩৪. া ণবাড়ীয়া ৯১,৩৭৮.০০ ১৫,০০০.০০ 
৩৫. ল ী র ৬,০০৯.০০ ১৫,৭২২.০০ 
৩৬. ক বাজার ৪,০৬,২৭১.০০  
৩৭. রা ামা  পাবত  জলা ৪৬,৩০৫.০০ - 
৩৮. িসেলট ২৩,৮৩৬.০০ ২,৬৪,৭৬৭.০০ 
৩৯. মৗলভীবাজার ১২,৭৪২.০০ ১৭,১৯৫.০০ 
৪০. নামগ  ৩,৪৭৫.০০ ২৯,৩৭,৫৭২.০০ 
৪১. হিবগ  ৬৪,৬৮৩.০০ - 
৪২. রাজশাহী ১,৮৫,৪৩৬.০০ ৩,৫৯৫.০০ 
৪৩. নওগ  ১৩,৬৩,৪৮৮.০০ ২৬,৫২,৭৬১.০০  
৪৪. নােটার ৮৬,৫০৮.০০ - 
৪৫. পাবনা ৭৪,৩৮৭.০০ ৬৯০.০০ 
৪৬. চ পাইনবাবগ  ২,৬০,৩৪৮.০০ ১৩,২২১.০০ 
৪৭. জয় রহাট ১,৪৫,৬৬৩.০০ ২১,৪৩৩.০০ 
৪৮. ব ড়া ২৫,৯৭,৬৭২.০০ ৮২,৩৭৩.০০ 
৪৯. িসরাজগ  ৫৫,৮৯৬.০০ ৮,৩৬৮.০০ 
৫০. রং র ১৬,১০,৯৪৮.০০ ৩,০৩,৫৭৩.০০ 
৫১. িদনাজ র ২,২৯,৯৭৮.০০ ৭৬,৩৫০.০০ 

       ৫২. ঠা রগ ও ৯৮,৬৪৬.০০ - 
৫৩. প গড় ৯,৫২,৩১৯.০০ ৩,৫৭,৫৪২.০০ 
৫৪. নীলফামারী ৮,০২,৪০০.০০ ৩০,৪৬৭.০০ 
৫৫. িড় াম ৭,৫৩,৮৪৬.০০ ১,১৭,৭২০.০০ 
৫৬. গাইবা া ৪,৪২,৯৭৫.০০ ২৫,৩১,৯৫৭.০০ 
৫৭. লালমিনরহাট ৬২,৯০৪.০০ ৮০.০০ 
৫৮. বিরশাল ১,১৯,৩৪০.০০ ৪৯,১৫১.০০ 
৫৯. ঝালকাঠী ৪৮,৬৫০.০০ ৩৪০.০০ 
৬০. িপেরাজ র ১,১৭,৫৮৬.০০ ৬,৩৫,৪০৭.০০ 
৬১. প য়াখালী ৫৭,৯৭১.০০ ৩৫,১১,৬০৪.০০ 
৬২. ভালা ৪০,৪৩৮.০০ ১,৩৮০.০০ 
৬৩. বর না ৩০,৯৫৩.০০ ৪৪,১২০.০০ 
৬৪. লনা ৩,৯৬,১৪৮.০০ ১,৯৯,০৮০.০০ 
৬৫. যেশার ৭৮,৮৩৯.০০ ৪,৫১৯.০০ 
৬৬. বােগরহাট ১,৪৪,৮৫৫.০০ ৫,০৯৪.০০ 
৬৭. ি য়া ১,৫৮,৭৮৭.০০ ৮৮,৯৩০.০০ 
৬৮. য়াডাংগা/ মেহর র ১,০৮,৬৫৫.০০ ১,০৩,৪২৫.০০ 
৬৯. সাত ীরা ২,৮৮,০৭৪.০০ ২,৭৫০.০০ 
৭০. িঝনাইদহ ১,১০,১৩৩.০০ ১০,১৫,২১৬.০০ 
৭১. মা রা ১,৮৬,১৩৪.০০ ১৮,৪৩০.০০ 
৭২. নড়াইল ১,৫৮,০৬২.০০ ৪৭,৯৭৩.০০ 

 সবেমাট   

 
িমক নং অিডট আপি র সং া 

(বেকয়াসহ) 
িন ি ত অিডট আপি র 

সং া 
িন ি ত অিডট আপি র 
সােথ জিড়ত টাকার পিরমাণ 

১ ৪৫২০ ২১৫৭  
 

৫,০৩,০৯,৬৯১/৫৪ 
 

 



ঢাকা িবভাগ এর ২০১7-২০১8 ি ঃ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদেনর তািলকা 
 

নং নিথ নং 

জলার 
নাম 

িবষয় সন আ সাত রাজ িত হীত কায ম 

১ ০০২.১৩ 
(২য় খ ) 

গাজী র গাজী র জলার র উপেজলা িম 
অিফেসর তিলহা  ইউিনয়ন িম অিফেসর 
(ভার া ) ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ সিহ ল হক ক ক আদায় ত 

িম উ য়ন কেরর ১,৬০,৪১২/-(এক ল  
ষাট হাজার চারশত বার) টাকা য়া 
চালােনর মা েম সরকাির কাষাগাের জমা 
দিখেয় আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,৬০,৪১২/- টাকা। 

 
- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারকনং- 

৩১.০৫.৩৩৮৬.৮১০.০১.০০৩.১৬-৯৬,তািরখঃ- 
২৮/১১/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক, গাজী র 
বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারকনং-৩১.০৫.33০০.৭৯২.০১.০১2.১২.(২য় 
খ ).৬৫৯, তািরখঃ-০৬/১২/২০১৮ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  গাজী র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২ ঐ ঐ গাজী র জলার র উপেজলাধীন 
তিলহা  ইউিনয়ন িম অিফেসর 

(ভার া ) ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ আ ল লিতফ ক ক আদায় ত 

িম উ য়ন িম উ য়ন কেরর 
২৪,৬৩,২৪৬/-(চি শ ল  তষি  হাজার 
ইশত িছচি শ) টাকা য়া চালােনর 

মা েম সরকাির কাষাগাের জমা দিখেয় 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২৪,৬৩,২৪৬/-টাকা 
 

- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারকনং- 
৩১.০৫.৩৩৮৬.৮১০.০১.০০৩.১৬-৯৫,তািরখঃ- 
২৮/১১/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,গাজী র 
বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারকনং-৩১.০৫.33০০.৭৯২.০১.০১2.১২.(২য় 
খ ).৬৫৮, তািরখঃ-০৬/১২/২০১৮ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  গাজী র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩ ঐ ঐ গাজী র জলার র উপেজলা িম 
অিফেসর অধীন কাওরাইদ ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ০১/০৭/২০১৭ি ঃ তািরখ হেত 
০৬/০২/২০১৮ ি ঃ তািরখ পয  ক াশ বই 
এবং উে িখত সমেয়র মে  ব ত 
৭(সাত)  আর,আর/দািখলা বই জনাব মাঃ 
আেনায়া ল ইসলাম, ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতা ক ক িনরী ায় উপ াপন 
করেত না পারা সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ - - িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারকনং- 
৩১.০৫.৩৩৮৬.৮১০.০১.০০৩.১৬-০৬,তািরখঃ- 
১৬/০১/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক, গাজী র 
বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারকনং- ৩১.০৫.33০০.৭৯২.০১.০১2.১২.(২য় 
খ ).১৪৯, তািরখঃ-১২/০৩/২০১৯ি ঃ, মা েম জলা 

শাসক,  গাজী র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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নং নিথ নং জলার 
নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত হীত কায ম 

৪ ০০২.১৩ 
(২য় খ ) 

গাজী র গাজী র জলার র উপেজলা িম 
অিফেসর তিলহা  ইউিনয়ন িম অিফেস 
কমরত জনাব মাঃ আ ল লিতফ, ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা (ভার া ) ক ক 
আদায় ত িম উ য়ন কেরর ১২,৬৬,৪০৯/-
(বার ল  ছষি  হাজার চারশত নয়) টাকা 

য়া চালােনর মা েম সরকাির কাষাগাের 
জমা দিখেয় আ সাৎ সং া  িবেশষ 
িনরী া িতেবদন 

২০১7-২০১8ি ঃ ১২,৬৬,৪০৯/- টাকা 
 
 

------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারকনং- 
৩১.০৫.৩৩৮৬.৮১০.০১.০০৩.১৬-০৭,তািরখঃ- 
২৪/০১/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক, গাজী র 
বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
 ারকনং- ৩১.০৫.33০০.৭৯২.০১.০১2.১২.(২য় 
খ ). ১৫০, তািরখঃ-১২/০৩/২০১৯ি ঃ। 
, মা েম জলা শাসক,  গাজী র বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

৫ ০০৩.১৯ 
 

ঐ গাজী র জলার িস  কেপােরশেনর অ  
হাট বাজার সায়রাত মহােলর ইজারার ে র 
উপর ৫% সালামীর টাকা ৭- িম রাজ খােত 

া  টাকা,ভ াট ও আয়কেরর 
৪,৩৩,১৭,১৮০/৭৫ (চারেকা েতি শ 
ল সেতর হাজার একশত আিশ/৭৫) টাকা 
সরকাির কাষাগাের জমা না করা সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ----- ৪,৩৩,১৭,১৮০/৭৫ 
টাকা। 

িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৩৩০.৮১০.১৯.০০১.১৮-৪০,তািরখঃ- 
২৭/০১/১৯ ি ঃ,মা েম জলা শাসক, গাজী র 
বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.33০০.৭৯২.০১.০03.১9.১১০ 
তািরখঃ-১৯/02/২০১9ি ঃমা েম জলা শাসক,  
গাজী র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৬ ঐ ঐ গাজী র জলার টংগী রাজ  সােকল 
অিফস এর চাি না িভ র লাইেস  িফ 
বাবদ ২৭,১৯,০০০/- (সাতাশ ল উিনশ 
হাজার) টাকা অনাদায়ী থাকা সং া  
িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ------ ২৭,১৯,০০০/- 
টাকা। 

িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৩৩০.৮১০.১৯.০০১.১৮- ৩৮,তািরখঃ- 
২০/০১/১৯ ি ঃ, মা েম জলা শাসক, গাজী র 
বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.33০০.৭৯২.০১.০03.১9.১১১ 
তািরখঃ-১৯/02/২০১9ি ঃমা েম জলা শাসক,  
গাজী র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৭ ঐ ঐ গাজী র জলার টংগী রাজ  সােকল এর অিপত 
স ি র লীজমািন বাবদ ৬,৩৩,৭০৭/- (ছয় 
ল েতি শ হাজার সাতশত সাত) টাকা অনাদায়ী 
থাকা সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ------ ৬,৩৩,৭০৭/- টাকা। িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৩৩০.৮১০.১৯.০০১.১৯ - ০৪,তািরখঃ- 
০৩/০২/১৯ ি ঃ, মা েম জলা শাসক, গাজী র 
বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.33০০.৭৯২.০১.০03.১9.১১২ 
তািরখঃ-১৯/02/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
গাজী র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৮ ০০৩.১৯ 
 

গাজী র গাজী র জলার কাপািসয়া উপেজলাধীন 
চ দ র ইউিনয়ন িম  অিফেসর া ন 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
িদলীপ মার দ ক ক আদায় ত িম 
উ য়ন কর সরকাির খােত জমা না কের 
৫২,০৫৬/-( বায়া  হাজার ছা া ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৫২,০৫৬/- টাকা --------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৩৩০.৮১০.১৯.০০১.১৯ - ২৫,তািরখঃ- 
০৫/০৫/১৯ি ঃ, মা েম গাজী রেজলা শাসক, 
গাজী র বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
 ারক নং-৩১.০৫.33০০.৭৯২.০১.০03.১9.২৩৭ 
তািরখঃ-০৭/05/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
গাজী র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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৯ ঐ ঐ গাজী র জলার কাপািসয়া উপেজলাধীন 
স ািনয়া ইউিনয়ন িম  অিফেসর া ন 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব িদলীপ 

মার দ ক ক আদায় ত িম উ য়ন কর 
সরকাির খােত জমা না কের ১,৬৯,০৪৭/-( এক 
ল  উনস র হাজার সাতচি শ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,৬৯,০৪৭/- 
টাকা। 

--------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৩৩০.৮১০.১৯.০০১.১৯ - ২৬,তািরখঃ- 
০৫/০৫/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক, গাজী র 
বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
 ারক নং-৩১.০৫.33০০.৭৯২.০১.০03.১9.২৩৭ 
তািরখঃ-০৭/05/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
গাজী র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 

১০ ঐ ঐ গাজী র জলার কািলয়াৈকর উপেজলা 
িম অিফেসর আওতাধীন সিফ র বাজার 

এর চাি না িভ র লাইেস  িফ বাবদ 
৭,১১,৮৮২/- (সাত ল এগার হাজার 
আটশত িবরািশ) টাকা অনাদায়ী থাকা 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ------ ৭,১১,৮৮২/- 
টাকা 

িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৩৩০.৮১০.১৯.০০১.১৯ - ১৮,তািরখঃ- 
২৮/০৪/১৯ ি ঃ, মা েম জলা শাসক, গাজী র 
বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
 ারক নং-৩১.০৫.33০০.৭৯২.০১.০03.১9.286 
তািরখঃ-17/06/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
গাজী র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১১ ০৫০.১২ ীগ  ীগ  জলার িসরাজিদখান উপেজলাধীন 
বা চর ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা (ভার া ) জনাব 
হাঃ ামান খানক ক সরকাির আদায়ী 

১৮,৫৫২/-(আঠার হাজার প চশত বায়া ) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১৮,৫৫২/- টাকা। --------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৫৯৭৪.৮০৬.০১.০০৬.১৭- ৮৮,তািরখঃ- 
২২/১১/১৮ি ঃ, মা েম জলা শাসক, ীগ  
বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.59০০.৭৯২.০১.০50.১২.676 
তািরখঃ-18/১২/২০১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  

ীগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১২ ০৬০.১২ নারায়নগ  নারায়নগ  জলার পগ  উপেজলাধীন ভালাব 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ নজ ল ইসলামক ক িম 
উ য়ন কর বাবদ আদায়ী ৫১,১৬৮/-(একা  হাজার 
একশত আটষি ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৫১,১৬৮/- টাকা। --------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৭০০.৮০৭.০১.০০৫.১৩- ৩০,তািরখঃ- 
১৫/০৪/১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক, নারায়নগ  
বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.6৭০০.৭৯২.০১.০60.১২.২৮১     
তািরখঃ-১৬/0৬/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
নারায়নগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৩ ঐ ঐ নারায়নগ  জলার আড়াইহাজার উপেজলাধীন া নদী 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাজনাব                                                  
মাঃ জালাল উি ন আহে দ ক ক নামজারী ও জমাভাগ 
কেসর মা েম ায় ৯০,০০,০০০/- (ন ই ল ) টাকা ে র 

“ক” তািলকা  (লীজ ত) ষালআনা ০.১৮ একর সরকাির  
অিপত স ি  বহাত করা সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ি ঃ ------- ৯০,০০,০০০/- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৭০০.৮০৭.০১.০০৫.১৩- ২২,তািরখঃ- 
০১/০৬/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক, নারায়নগ  বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারকনং-৩১.০৫.6৭০০.৭৯২.০১.০60.১২.280তািরখঃ-

১৬/0৬/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  নারায়নগ  
বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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নং নিথ নং জলার 
নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত হীত কায ম 

১৪ ০৪৪.১২ নরিসংদী নরিসংদী জলার িশব র উপেজলাধীন য়া 
ইিউনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব বিছর উি ন আহা দ ক ক 
১৫,৮২৭/-( পেনর হাজার আটশত সাতাশ) টাকা  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ১৫,৮২৭/- টাকা। --------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৮৭৬.৮০৯.০১.২৫.১৭- ৩১,তািরখঃ- 
২৮/১০/১৮ি ঃ, মা েম জলা 

শাসক,নরিসংদী,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.68০০.৭৯২.০১.০৪৪.১২.599                                                         

তািরখঃ-07/1১/২০১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
নরিসংদী বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৫ ঐ ঐ নরিসংদী জলার মেনাহরদী উপেজলাধীন 
চরমা ালীয়া ইিউনয়ন িম অিফস এর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
আঃ রিহম ক ক ৮,৬৩৭/-(আট হাজার 
ছয়শত স ইি শ) টাকা  আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৮,৬৩৭/- টাকা। --------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৮৭৬.৮০৯.০১.২৫.১৭- ৪১,তািরখঃ- 
১২/১২/১৮ি ঃ, মা েম জলা 

শাসক,নরিসংদী,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.68০০.৭৯২.০১.০৪৪.১২.৬৯২                                                         

তািরখঃ ২৬/1২/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
নরিসংদী বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৬ ০৪২.১১ ফিরদ র ফিরদ র জলার সদর উপেজলাধীন 
পৗরসভার অধীন  ৮  হাট বাজােরর ১৪২৫ 

সােলর ইজারার ে র উপর ৫% সালামীর 
টাকা ৭- িম রাজ খােত মং-২৬,১২,০৬৪/-
(ছাি শ ল  বার হাজার চৗষি ) টাকা 
সরকাির কাষাগাের জমা না করা সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ------ ২৬,১২,০৬৪/- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৯৫৬.৮১৮.০১.০১১.১৮- ৬৭,তািরখঃ- 
১৬/০৮/১৮ি ঃ, মা েম জলা 

শাসক,ফিরদ র,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-

৩১.০৫.29০০.৭৯২.০১.০৪2.১1.৬০০তািরখঃ- 
০৬/1১/২০১8ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  ফিরদ র 
বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৭ ০৪২.১১ ফিরদ র ফিরদ র জলার নগরকা া 
উপেজলাধীন নগরকা া পৗরসভার হাট 
বাজােরর ১৪২5 সােলর ইজারার ে র 
উপর ৫% সালামীর টাকা ৭- িম 
রাজ খােত মং-১,৪২,৫০৫/-(এক ল  
িবয়াি শ হাজার প চশত প চ) টাকা 
সরকাির কাষাগাের জমা না করা 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ -------- ১,৪২,৫০৫/- টাকা। িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৯৫৬.৮১৮.০১.০১১.১৮- ১৯,তািরখঃ- 
১০/০২/১৯ি ঃ, মা েম জলা 

শাসক,ফিরদ র,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-

৩১.০৫.29০০.৭৯২.০১.০৪2.১1.১০৭তািরখঃ-
১৮/০২/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  ফিরদ র 
বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৮ ০১৩.১৩ টাংগাইল টাংগাইল জলার ঘাটাইল উপেজলাধীন 
লােকরপাড়া ও আেনহলা ইউিনয়ন িম 

অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ মা ল ইসলাম ক ক 
৪,৬৫৭/- (চার হাজার ছয়শত সাতা ) 
টাকাসরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৪,৬৫৭/- টাকা। --------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৯৩০০.৮১৪.০১.০০১.১৮-৬৭,তািরখঃ- 
৩১/১২/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,টাংগাইল,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.93০০.৭৯২.০১.০১3.১3.৮৩        

তািরখঃ-১০/0২/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
টাংগাইল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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নং নিথ নং জলার 
নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত হীত কায ম 

১৯ ঐ ঐ টাংগাইল জলার ধনবাড়ী উপেজলাধীন 
ধনবাড়ী ও ধাপাখালী ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ ফরহাদ আলী ক ক 
৫,৭৩৭/- (প চ হাজার সাতশত স ইি শ) 
টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ৫,৭৩৭/- টাকা। ----- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৯৩০০.৮১৪.০১.০০১.১৯-১০,তািরখঃ- 
১৭/০২/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,টাংগাইল,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.93০০.৭৯২.০১.০১3.১3.১৬৯        

তািরখঃ-০৩/0৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
টাংগাইল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২০ ঐ ঐ টাংগাইল জলার ধনবাড়ী উপেজলাধীন 
পাই া ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব এ,এইচ 
এম আ াহ আল মািমন ক ক ৫,৪১৮/- 
(প চ হাজার চারশত আঠার) টাকা সরকাির 
কাষাগাের জমা না িদেয়  আ সাত সং া  

িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ৫,৪১৮/- টাকা। ------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৯৩০০.৮১৪.০১.০০১.১৯-১০,তািরখঃ- 
৩১/১২/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,টাংগাইল,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.93০০.৭৯২.০১.০১3.১3.১৭০        

তািরখঃ-০৩/0৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
টাংগাইল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২১ ০২৩.১৬ গাপালগ  গাপালগ  জলার ক দ র 
উপেজলাধীন পাড়াউজানী ইউিনয়ন 

িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতা জনাব গালাম কিবর 
ক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির 
আদায়ী ২৫,৫০৮/- ( িচশ হাজার 
প চশত আট) টাকা আ সাৎসং া  
িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ২৫,৫০৮/- টাকা। ------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৫০০.৮২১.০৯.০১.১৮- ৯৫,তািরখঃ- 
১৯/০৯/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, গাপালগ ,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.35০০.৭৯২.০১.০23.১6.৫৪৬       
তািরখঃ-২২/১০/২০১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
গাপালগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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ময়মনিসংহ িবভাগ এর ২০১7-২০১8 ি ঃ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদেনর তািলকা 
 

নং 
নিথ নং 

 
 

জলার 
নাম 

িবষয় সন আ সাত রাজ িত হীত কায ম 

১ ০১৫.১৮ ময়মনিসংহ-১ ময়মনিসংহ জলার সদর উপেজলাধীন 
ি য়া ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা (ভার া ) জনাব 
মাঃ শিফ ল ইসলাম ক ক সরকাির 

আদায়ী ৩৬,৮৮১/-(ছি শ হাজার আটশত 
একািশ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ৩৬,৮৮১/-টাকা। 

 
- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-

৩১.০৫.৬১০০.৮৭৬.০১.০১৮.১৮ - ২৭,তািরখঃ- 
১৪/১০/১৮ি ঃ, মা েম জলা 

শাসক,ময়মনিসংহ,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-
৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.0১৫.১৮.৫৫৩তািরখঃ-
24/১০/২০১৮ি ঃ, মা েম জলা শাসক,  
ময়মনিসংহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২ ০১৫.১৮ ময়মনিসংহ-১ ময়মনিসংহ জলার ধাবাউড়া উপেজলাধীন 
বাঘেবড় ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ শিফ ল 
ইসলাম (ভার া ),(বতমােন ময়মনিসংহ 
সদর উপেজলার ি য়া ইউিনয়ন িম 
অিফেস কমরত) ক ক িম উ য়ন কর 
বাবদ আদায়ী ১,২০,১৮২/-(এক ল  িবশ 
হাজার একশত িবরািশ ) টাকা  আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,২০,১৮২/- টাকা 
 

- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬১১৬.৮১২.০১.০১৮.১৯ - ৪৩,তািরখঃ- 
১৩/০৬/১৯ি ঃ, মা েম জলা 

শাসক,ময়মনিসংহ,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.043.১১.310                                                         
তািরখঃ-24/06/২০১9ি ঃ, মা েম জলা শাসক,  
ময়মনিসংহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩ ০৪৩.১১ ময়মনিসংহ-৩ ময়মনিসংহ জলার গফরগ ও উপেজলাধীন 
লংগাইর ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ চ ন 
িময়া(অিতির  দািয়ে ) ক ক চালান 
জািলয়ািতর মা েম িম উ য়ন কেরর 
২,০০,০০০/-( ই ল ) টাকা সরকাির 
কাষাগাের জমা না িদেয়  আ সাত সং া  

িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২,০০,০০০/-টাকা 
- 

- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬১২২.৮১২.০১.০০০.১৯ - ০৭,তািরখঃ- 
০৬/০১/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,ময়মনিসংহ,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.043.১১.৫১           
তািরখঃ-২৩/01/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
ময়মনিসংহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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নং নিথ নং জলার 
নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত হীত কায ম 

৪ ০৪৩.১১ ময়মনিসংহ-৩ ময়মনিসংহ জলার গফরগ ও উপেজলাধীন 
মশাখালী ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ চ ন 
িময়া ক ক চালান জািলয়ািতর মা েম 

িম উ য়ন কেরর ২,০০,০০০/-( ই ল ) 
টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২,০০,০০০/-টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬১২২.৮১২.০১.০০০.১৯ - ০৮,তািরখঃ- 
০৬/০১/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,ময়মনিসংহ,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.043.১১.৫০           
তািরখঃ-২৩/01/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
ময়মনিসংহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৫ ১৬৫.১১ ময়মনিসংহ-২ ময়মনিসংহ জলার ি শাল উপেজলাধীন 
সদর  ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা  জনাব মাঃ হলাল 
উি নক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির 
আদায়ী ২৬,৯০০/-(ছাি শ হাজার নয়শত) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২৬,৯০০/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.6181.৮1১.৩১.০০0.১৬-১৯১,তািরখঃ- 
১৯/০৯/১৮ি ঃ, মা েম জলা শাসক, 
ময়মনিসংহ,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.165.১1.৫১৯                
তািরখঃ-১০/১০/২০১৮ি ঃ, মা েম জলা শাসক,  
ময়মনিসংহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৬ ১৬৫.১১ ময়মনিসংহ-২ ময়মনিসংহ জলার ি শাল উপেজলা িভ,িপ 
িনবাহী শাখার িভ,িপ আদায়কারী  জনাব 
মাঃ আেনায়ার কিবর আন , 

সােভয়ারক ক িভ,িপ ইজারার আদায়ী 
২৩,৭৭২/-( তইশ হাজার সাতশত বাহা র) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২৩,৭৭২/- টাকা ---- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.6181.৮1১.৩১.০০0.১৬-১৯২,তািরখঃ- 
২০/০৯/১৮ি ঃ, মা েম জলা শাসক, 
ময়মনিসংহ,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.165.১1.৫১৮                
তািরখঃ-১০/১০/২০১৮ি ঃ, মা েম জলা শাসক,  
ময়মনিসংহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৭ ১৬৫.১১ ময়মনিসংহ-২ ময়মনিসংহ জলার হা য়াঘাট 
উপেজলাধীন সা য়াই ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা  
জনাব মাঃ আিজ ল হক (ভার া )ক ক 

িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী 
১৪,১২৭/-( চৗ  হাজার একশত সাতাশ) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১৪,১২৭/- ---- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.6181.৮1১.৩১.০০0.১৯-২৭,তািরখঃ- 
১৮/০৩/১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,ময়মনিসংহ, 
বরাবর িতেবদন দািখল কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.165.১1.১৭২                
তািরখঃ- ০৪/০৪/২০১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,  
ময়মনিসংহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 

৮ ১৬৫.১১ ময়মনিসংহ-২ ময়মনিসংহ জলার গৗরী র উপেজলাধীন 
মাওহা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা  জনাব মাঃ 
আিজ ল হক (ভার া )ক ক িম উ য়ন 
কর বাবদ সরকাির আদায়ী ১২,৩৩৯/-(বার 
হাজার িতনশত উনচি শ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১২,৩৩৯/- টাকা টাকা িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.6181.৮1১.৩১.০০0.১৯-৩৮,তািরখঃ- 
০১/০৪/১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক, 
ময়মনিসংহ,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.165.১1.২০১                
তািরখঃ- ১৭/০৪/২০১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,  
ময়মনিসংহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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নং নিথ নং জলার 
নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত হীত কায ম 

৯ ১৬৫.১১ ময়মনিসংহ-২ ময়মনিসংহ জলার ঈ রগ  উপেজলাধীন 
আঠারবািড় ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা  জনাব 
মাঃ শিফ ল ইসলাম (ভার া ) ক ক 
িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী 

৭৮,৩৬৭/-(আটা র হাজার িতনশত 
সাতষি ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৭৮,৩৬৭/- টাকা টাকা িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.6181.৮1১.৩১.০০0.১৯-৪১,তািরখঃ- 
২৫/০৪/১৯ি ঃ, মা েম জলা 

শাসক,ময়মনিসংহ,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.165.১1.২৩৮                
তািরখঃ- ০৭/০৫/২০১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,  
ময়মনিসংহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 

১০ ১৬৫.১১ ময়মনিসংহ-২ ময়মনিসংহ জলার জলা শাসক 
কাযালেয়র িভিপ শাখার িনরী ায় 
বািনিজ ক িহসােব লীজ ত ি িময়াম 
আইিডয়াল হাই েলর ইজারার টাকা আদায় 
না করায় সরকােরর ৩৭,৫৯,৫২৮/- টাকা 
আিথক িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ---- ৩৭,৫৯,৫২৮/- 
টাকা 

িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.6181.৮1১.৩১.০০0.১৯-৯০,তািরখঃ- 
২৫/০৭/১৯ি ঃ, মা েম জলা 

শাসক,ময়মনিসংহ,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 
 

১১ ১৬৫.১১ ময়মনিসংহ-২ ময়মনিসংহ জলার জলা শাসক কাযালেয়র 
িভিপ শাখার িনরী ায় হািমও ািথক কেলজ 
ও হাসপাতােলর নােম বািণিজ ক িহসােব 
ইজারা ত নিথর ইজারার টাকা কম হাের 
আদায় করায় ২৬,৪৫,২৯৮/- টাকা এবং 
সময়মত বেকয়া ইজারার টাকা আদায় না 
করায় ২০,৫৯,৭১৭/- টাকা সবেমাট 
৪৭,০৫,০১৫/-  টাকা আিথক িত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ টাকা ৪৭,০৫,০১৫/- 
টাকা 

িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.6181.৮1১.৩১.০০0.১৯-৭৮,তািরখঃ- 
১৫/০৭/১৯ি ঃ, মা েম জলা 

শাসক,ময়মনিসংহ,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 
 

১২ ০১৩.১২ ন েকানা ন েকানা জলার খািলয়া রী 
উপেজলাধীন সদরইউিনয়ন িম 
অিফেসর জনাব পলাশ চ  
সরকার,ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
ক ক ১,৪২,৮৫৬/-(এক ল  িবয়াি শ 
হাজার আটশত ছা া ) টাকা সরকাির 
কাষাগাের জমা না িদেয়  আ সাত 

সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,৪২,৮৫৬/- টাকা  ----- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭২৩৮.৮১৫.০১.০১২.১৭- ২৭,তািরখঃ- 
০৪/০৩/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, ন েকানা,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.৭2০০.৭৯২.০১.০১3.১২.144 
তািরখঃ-১০/03/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
ন েকানা  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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নং নিথ নং জলার 
নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত হীত কায ম 

১৩ ০১৩.১২ ন েকানা ন েকানা জলার বধলা উপেজলাধীন 
গাহালাকা াইউিনয়ন িম অিফেসর 

জনাব মাঃ আল আিমন,ইউিনয়ন 
িমউপ-সহকারী কমকতা ক ক 

৬,৭৩৬/-(ছয় হাজার সাতশত ছি শ) 
টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  
আ সাতসং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৬,৭৩৬/- টাকা ----- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭২৩৮.৮১৫.০১.০১২.১৭- ২৮,তািরখঃ- 
০৭/০৩/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক, 
ন েকানা,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৭2০০.৭৯২.০১.০১3.১২.1৫4 

তািরখঃ- ২১/03/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
ন েকানা  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৪ ০১৩.১২ ন েকানা ন েকানা জলার বধলা উপেজলাধীন 
খিলশাউড়াইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 
মাঃ ফজ  িময়া আক ,ইউিনয়ন িম 

সহকারী কমকতা ক ক ৬,৩৫৯/-(ছয় 
হাজার িতনশত উনষাট) টাকা সরকাির 
কাষাগাের জমা না িদেয়  আ সাত 

সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৬,৩৫৯/- টাকা ----  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭২৩৮.৮১৫.০১.০১২.১৭- ২৯,তািরখঃ- 
০৭/০৩/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক, 
ন েকানা,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৭2০০.৭৯২.০১.০১3.১২.1৫৩ 

তািরখঃ- ২১/03/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
ন েকানা  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

 

১৫ ০১৩.১২ ন েকানা ন েকানা জলার খািলয়া রী উপেজলাধীন 
নগরইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব িজত 
চ  সরকার,ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
ক ক িম উ য়ন কর বাবদ আদায়ী 
১,২২,২৭৬/- (এক ল  বাইশ হাজার ইশত 
িছয়া র) টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না 
িদেয়  আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,২২,২৭৬/-টাকা ----- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭২৩৮.৮১৫.০১.০১২.১৭- ৫৪,তািরখঃ- 
২৩/০৫/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক, 
ন েকানা,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৭2০০.৭৯২.০১.০১3.১২.২৯২ 

তািরখঃ- ২০/0৬/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
ন েকানা  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৬ ০০৭.১৩ 
(১ম খ ) 

জামাল র জামাল র জলার দওয়ানগ  উপেজলাধীন 
চরআমখাওয়া ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
ছািমউল হক ক ক িম উ য়ন কর বাবদ 
আদায়ী মাট ১,১৮,৯০৮/-(এক ল  আঠার 
হাজার নয়শত আট ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,১৮,৯০৮/- টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৯১৫.৮১৬.০১.০০০.১৭- ৭৫,তািরখঃ- 
২৫/০৯/১৮ি ঃ, জলা শাসক, জামাল র, বরাবর 

িতেবদন দািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১3.(১ম 

খ ).490                তািরখঃ-02/১০/২০১৮ি ঃ, 
মা েম জলা শাসক,  জামাল র  বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

১৭ ০০৭.১৩ 
(১ম খ ) 

জামাল র জামাল র জলার বকশীগ  উপেজলা িম 
অিফেসর অিফস সহকারী জনাব মাঃ 
খায় ল ইসলাম ক ক অিপত স ি র 
লীজমািন কম আদােয়র ফেল ২৪,০৫৭/- 
(চি শ হাজার সাতা  ) টাকা আিথক িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২৪,০৫৭/- টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৯১৫.৮১৬.০১.০০০.১৭- ৭২,তািরখঃ- 
২৪/০৯/১৮ি ঃ, জলা শাসক, জামাল র, বরাবর 

িতেবদন দািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১3.(১ম 

খ ).৫৫৪          তািরখঃ-২৪/১০/২০১৮ি ঃ,মা েম 
জলা শাসক,  জামাল র  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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নং নিথ নং জলার 
নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত হীত কায ম 

১৮ ০০৭.১৩ 
(১ম খ ) 

জামাল র জামাল র জলার দওয়ানগ  উপেজলাধীন 
ডাংধরা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ গালাম 
র ানী ক ক িম উ য়ন কর বাবদ আদায়ী 
মাট ১,৭৬,৫৬৫/-(এক ল  িছয়া র হাজার 

প চশত য়ষি  ) টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,৭৬,৫৬৫/- টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৯১৫.৮১৬.০১.০০০.১৭- ৮৪,তািরখঃ- 
২১/১০/১৮ি ঃ, জলা শাসক, জামাল র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১3.(১ম 

খ ).৫৮২                তািরখঃ- 
৩১/১০/২০১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  জামাল র  
বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৯ ০০৭.১৩ 
(১ম খ ) 

জামাল র জামাল র জলার দওয়ানগ  উপেজলাধীন 
ডাংধরা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ গালাম 
র ানী ক ক চালান জািলয়ািতর মা েম 

িম উ য়ন কেরর ৬,৩৯,২৩৫/-(ছয় ল  
উনচি শ হাজার ইশত য়ি শ ) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৬,৩৯,২৩৫/- টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৯১৫.৮১৬.০১.০০০.১৭- ৯১,তািরখঃ- 
০৮/১১/১৮ি ঃ, জলা শাসক, জামাল র, বরাবর 

িতেবদন দািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১3.(১ম 

খ ).৬৪২                তািরখঃ- 
২৮/১১/২০১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  জামাল র  
বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২০ ০০৭.১৩ 
(১ম খ ) 

জামাল র জামাল র জলার মলা হউপেজলাধীন 
আ া ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আেয়ন 
উি ন (বতমােন চরেগায়ালীিন ইউিনয়ন 

িম অিফস, ইসলাম র) ক ক িম উ য়ন 
কর বাবদ আদায়ী মাট ৪০,৫০৮/-(চি শ 
হাজার প চশত আট) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৪০,৫০৮/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৯১৫.৮১৬.০১.০০০.১৭-১০২,তািরখঃ- 
১৭/১২/১৮ি ঃ, জলা শাসক,জামাল র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১3.(১ম 

খ ).০৫          তািরখঃ- ০৬/০১/২০১৯ি ঃ,মা েম 
জলা শাসক,  জামাল র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

 

২১ ০০৭.১৩ 
(১ম খ ) 

জামাল র জামাল র জলার সদর উপেজলা িম 
অিফেসরঅিফস সহকারী জনাব নািহন 
মাহা দ ফা কী ও মাঃ আ র রিশদ 

ক কঅিপত স ি র লীজমািন কম 
আদােয়র ফেল ৮০,৯৭৭/- (আিশ হাজার 
নয়শত সাতা র ) টাকা আিথক িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ  ৮০,৯৭৭/- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩৯১৫.৮১৬.০১.০০০.১৭-১০৩,তািরখঃ- 
১৮/১২/১৮ি ঃ, জলা শাসক,জামাল র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১3.(১ম 

খ ).০৬          তািরখঃ- ০৬/০১/২০১৯ি ঃ,মা েম 
জলা শাসক,  জামাল র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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রং র িবভাগ এর ২০১7-২০১8 ি ঃ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদেনর তািলকা 
 

নং 
নিথ নং 

 
 

জলার 
নাম 

িবষয় সন আ সাত রাজ িত হীত কায ম 

১ ১১৯.১১ 
(১ম খ ) 

রং র রং র জলার লা-ওয়ারীশ িমসেকস 
০৩/২০০৯  রং র শহেরর ানেকে  
িস কেপােরশন এলাকার ব বান বাড়ী 

ণীর ০.২৩ একর খাস জিম জাল নাম 
খািরজ েল হাি ং েল িম উ য়ন কর 
আদােয়র ফেল উ  স ি  বহাত  সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ  ------- 
 

০.২৩ একর খাস 
জিম বহাত 
 

িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৮৫৪৯.৮৫৪.০১.০০৮.১৮.১২০,তািরখঃ- 
০৭/১০/১৮ি ঃ, মা েম জলা শাসক,রং র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১ম 

খ ).১৪৭     তািরখঃ-১১/০৩/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২ ১১৯.১১ 
(১ম খ ) 

রং র রং র জলার িমঠা র উপেজলাধীন 
িবিভ  ইউিনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতাগন ক ক সরকাির 
আদায়ী ৭,৯১২/- (সাতহাজার নয়শত বার) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৭,৯১২/- টাকা 
 

- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৮৫৪৯.৮৫৪.০১.০০৮.১৯.২৭,তািরখঃ- 
১২/০২/১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,রং র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১ম 

খ ).১৪৬     তািরখঃ-১১/০৩/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩ ১১৯.১১ 
(১ম খ ) 

রং র রং র জলার পীরগাছা উপেজলাধীন 
হা ডাংগা িবল ব  জলমহাল ১৪১৮ বাংলা 
সন হেত ১৪২৫ বাংলা সন পয  ইজারা/খাস 
আদায় না করায় সরকােরর ১,৩২,২১৮/- 
(এক ল  বি শ হাজার ইশত আঠার) 
টাকা রাজ িত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ----- ১,৩২,২১৮/- টাকা িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৮৫৪৯.৮৫৪.০১.০০৮.১৯.৩৭,তািরখঃ- 
১৫/০৪/১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,রং র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১ম 

খ ).২১২     তািরখঃ-২৪/০৪/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৪ ১১৯.১১ 
(১ম খ ) 

রং র রং র জলার পীরগ  উপেজলাধীন 
কািদরাবাদ ও ভ াবাড়ী ইউিনয়ন িম 
অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতাগন ক ক সরকাির আদায়ী 
৮৪,১৭৯/- ( রািশহাজার একশত ঊনআিশ) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৮৪,১৭৯/-টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৮৫৪৯.৮৫৪.০১.০০৮.১৯.৬৬,তািরখঃ- 
৩০/০৬/১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,রং র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১ম 

খ ).৩৩৭     তািরখঃ-২২/০৭/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 



২০১৮-২০১৯ অথ বৎসেরর বািষক িনরী া িতেবদন 25 

নং নিথ নং জলার 
নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত হীত কায ম 

৫ ১১৯.১১ 
(১ম খ ) 

রং র রং র জলার গংগাচড়া উপেজলাধীন 
গজঘ া ইউিনয়ন িম অিফস এর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 

ল হােসন ক ক সরকাির আদায়ী 
৫০,০০১/- (প াশহাজার এক) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ৫০,০০১/-টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৮৫৪৯.৮৫৪.০১.০০৮.১৯.৬৫,তািরখঃ- 
৩০/০৬/১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,রং র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১ম 

খ ).৩৩৮     তািরখঃ-২২/০৭/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৬ ১১৯.১১ 
(১ম খ ) 

রং র রং র জলার সদর উপেজলাধীন িবিভ  
ইউিনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতাগন ক ক সরকাির 
আদায়ী ২৫,৬৬০/- ( িচশহাজার ছয়শত 
ষাট) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ২৫,৬৬০/-টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৮৫৪৯.৮৫৪.০১.০০৮.১৯.৬৩,তািরখঃ- 
৩০/০৬/১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,রং র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১ম 

খ ).৩৩৯     তািরখঃ-২২/০৭/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৭ ১১৯.১১ 
(১ম খ ) 

রং র রং র জলার সদর উপেজলাধীন 
শালবন পৗর িম অিফস এর া ন 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ আ র রিহম ক ক সরকাির 

আদায়ী ৮,২৬,০৮৫/- (আট ল  
ছাি শহাজার চািশ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৮,২৬,০৮৫/-টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৮৫৪৯.৮৫৪.০১.০০৮.১৯.৬২,তািরখঃ- 
৩০/০৬/১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,রং র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১ম 

খ ).৩৪০     তািরখঃ-২২/০৭/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৮ ১১৯.১১ 
(১ম খ ) 

রং র রং র জলার পীরগ  উপেজলাধীন 
চতড়া ইউিনয়ন িম অিফস এর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
রিবউল িসি কী ক ক সরকাির আদায়ী 
৪,০৮,৫৬১/- (চার ল  আটহাজার 
প চশত একষি ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৪,০৮,৫৬১/-টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৮৫৪৯.৮৫৪.০১.০০৮.১৯.৬৪,তািরখঃ- 
৩০/০৬/১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,রং র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১ম 

খ ).৩৬৮     তািরখঃ-২২/০৭/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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৯ ১১৯.১১ 
(১ম খ ) 

রং র রং র জলার পীরগাছা উপেজলাধীন 
ক াণী ইউিনয়ন িম অিফস এর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
আ র রিহম ২০১৭-২০১৮ি ঃ অথ 
সেন সরকাির আদায়ী ১,০৬,৭৩৪/- 
(এক ল  ছয় হাজার সাতশত চৗি শ) 
টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,০৬,৭৩৪/- টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৮৫৪৯.৮৫৪.০১.০০৮.১৯.১০৬,তািরখঃ- 
২৬/০৮/১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,রং র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১ম 

খ ).৪৪১     তািরখঃ-০৩/১০/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১০ ১১৯.১১ 
(১ম খ ) 

রং র রং র জলার পীরগাছা উপেজলাধীন 
কাি , পীরগাছা ও ছাওলা ইউিনয়ন 

িম অিফস এর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব ব ল িময়া 
২০১৭-২০১৮ি ঃ অথ সেন সরকাির 
আদায়ী ৫,২৩,২৬১/- (পাচ ল  তইশ 
হাজার ইশত একষি ) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৫,২৩,২৬১/- টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৮৫৪৯.৮৫৪.০১.০০৮.১৯.১০৫,তািরখঃ- 
২৬/০৮/১৯ি ঃ, মা েম জলা শাসক,রং র,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১ম 

খ ).৪৪০     তািরখঃ-০৩/১০/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১১ ০১১.১৩ গাইবা া গাইবা া জলার সাঘাটা উপেজলাধীন 
সাঘাটা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা (ভার া ) জনাব 
আ া আল মা ন ক ক 1,60,739/-
(এক ল  ষাট হাজার সাতশত উনচি শ) 
টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ 1,60,739/-টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩২৮৮.৮৫৬.০১.০০১.১৫- ৪০,তািরখঃ- 
০২/০৫/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,গাইবা া,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.32০০.৭৯২.০১.০১1.১3.254 

তািরখঃ-21/05/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
গাইবা া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১২ ঐ ঐ গাইবা া জলার সদর উপেজলার রাতন 
বাজােরর ইজারা ে র উপর ৫% হাের 
সলামী বাবদ টাকা িম রাজ  খােত জমা 

না করায় সরকােরর ২৫,৩১,৯৫৭/- ( িচশ 
ল  একি শ হাজার নয়শত সাতা  ) টাকা 
রাজ  িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ------ ২৫,৩১,৯৫৭/- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৩২৮৮.৮৫৬.০১.০০২.১৫-৫৩,তািরখঃ-
২৩/০৬/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,গাইবা া,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.32০০.৭৯২.০১.০১1.১3.৩১৫ 

তািরখঃ-০২/0৭/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
গাইবা া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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১৩ ১২০.১১ নীলফামারী নীলফামারী জলার সয়দ র উপেজলাধীন 
বাংগালী র ইউিনয়ন িম অিফস এর 
ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ মিজবর রহমান ক ক ৩,১৭,২৯৬/-

(িতন ল  সেতর হাজার ইশত িছয়ান ই) 
টাকা তছ প সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ৩,১৭,২৯৬/-টাকা -------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭৩৬৪.৮৫৭.৭৯২.১৯ - ৫৩,তািরখঃ- 
২৩/০৬/১৯ ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,নীলফামারী,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.৭3০০.৭৯২.০১.120.১1.321          
তািরখঃ-03/07/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
নীলফামারী বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৪ ১২৮.১১ িড় াম িড় াম জলার উিল র উপেজলা িম 
অিফেসর আওতাধীন পৗর িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ ফজ ল হকক ক 
সরকাির আদায়ী ৪,২৮৯/-(চার হাজার 
ইশত ঊনন ই) টাকা আ সাৎ সং া  

িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৪,২৮৯/- টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৯০০.৮৫৫.০১.০১২.১৮ - ২৭৪,তািরখঃ- 
২০/০৮/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, িড় াম,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.49০০.৭৯২.০১.12৮.১1.৫২৮          

তািরখঃ-১৫/10/২০১8ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িড় াম বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

 

১৫ ১২৮.১১ িড় াম িড় াম জলার উিল র উপেজলা িম 
অিফেসর আওতাধীন পৗর িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
ফজ ল হকক কবেকয়া িম উ য়ন কেরর 
উপর আদায় ত েদর ১৪,১২০/-( চৗ  
হাজার একশত িবশ) টাকা ল কােড জমা 

দান সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ----- ১৪,১২০/-টাকা 
ল কােড জমা 

িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৯০০.৮৫৫.০১.০১২.১৮ - ২৭৫,তািরখঃ- 
২০/০৮/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, িড় াম,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.49০০.৭৯২.০১.12৮.১1.৫২৯          

তািরখঃ-১৫/10/২০১8ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িড় াম বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৬ ১২৮.১১ িড় াম িড় াম জলার উিল র উপেজলা িম 
অিফেসর আওতাধীন পৗর িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ-সহকারী  
কমকতাগন ক ক য়া মন ডােয়রী 
অ েমাদন কের অৈবধভােব মনভাতা 
কাড হেত ১০,০২০/-(দশ হাজার িবশ) 

টাকা উে ালন কের আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১০,০২০/-টাকা ----- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৯০০.৮৫৫.০১.০১২.১৮ - ২৭৬,তািরখঃ- 
২০/০৮/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, িড় াম,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.49০০.৭৯২.০১.12৮.১1.৫৩০          

তািরখঃ-১৫/10/২০১8ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িড় াম বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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নং নিথ নং জলার 
নাম িবষয় সন আ সাত রাজ  িত হীত কায ম 

১৭ ১২৮.১১ িড় াম িড় াম জলার নােগ রী উপেজলা িম 
অিফেসর আওতাধীন পৗর িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
আ ল হািকম শখক ক সরকাির আদায়ী 
৬,৮১১/-(ছয় হাজার আটশত এগার) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৬,৮১১/-টাকা ----- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৯০০.৮৫৫.০১.০১২.১৮ - ২৯২,তািরখঃ- 
১৭/১০/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, িড় াম,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.49০০.৭৯২.০১.12৮.১1.৬০১          

তািরখঃ- ০৬/1১/২০১8ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িড় াম বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৮ ১২৮.১১ িড় াম িড় াম জলার লবাড়ী উপেজলা িম 
অিফেসর আওতাধীন কািশ র ইউনিয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ আিমর হােসনক ক সরকাির 
আদায়ী টাকা াংেকর সীল ও া র জাল 
কের য়া চালােনর মা েম সরকাির 
কাষাগাের জমা দিখেয় ৬,৪৭,২৬৩/-(ছয় 

ল  সাতচি শ হাজার ইশত তষি ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৬,৪৭,২৬৩/-টাকা ------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৯০০.৮৫৫.০১.০১২.১৮ - ৩১১,তািরখঃ- 
২৯/১১/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, িড় াম,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.49০০.৭৯২.০১.12৮.১1.৬৫১          

তািরখঃ- ০৩/1২/২০১8ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িড় াম বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৯ ১২৮.১১ িড় াম িড় াম জলার রৗমারী উপেজলা িম 
অিফেসর আওতাধীন যা রচর ইউনিয়ন 

িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ সাহাদাত 
হােসনক ক িম উ য়ন কর বাবদ আদায়ী 

১৪,৫০৮/- ( চৗ  হাজার প চশত আট) 
টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না কের 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১৪,৫০৮/- টাকা ----- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৯০০.৮৫৫.০১.০১২.১৮ -৩০২,তািরখঃ-
২২/১১/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, িড় াম,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.49০০.৭৯২.০১.12৮.১1.৬৫২          

তািরখঃ- ০৩/1২/২০১8ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িড় াম বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২০ ১২৮.১১ িড় াম িড় াম জলার িচলমারী উপেজলা 
িম অিফেসর আওতাধীন অ মীচর 

ইউনিয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব খ কার মাঃ 
আ ল ওহাবক ক িম উ য়ন কর বাবদ 
আদায়ী ২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা 
সরকাির কাষাগাের জমা না কের 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২০,০০০/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৯০০.৮৫৫.০১.০১২.১৯-২৪,তািরখঃ-
০৭/০৪/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, িড় াম,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.49০০.৭৯২.০১.12৮.১1.১৯০          

তািরখঃ- ১৫/০৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িড় াম বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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২১ ১২৮.১১ িড় াম িড় াম জলার িচলমারী উপেজলাধীন অ মীচর 
ইউনিয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতা জনাবেমাঃ হা ন-অর-
রশীদআংিশক িম উ য়ন কর আদায় কের 
অবিশ  িম উ য়ন কর আদায় না কের এবং 
“ িম ব াপনা া য়াল” ১৯৯১ এর ৪০৩ নং 
অ ে েদ বিণত িনেদশ মাতােবক সময়মত 
সা িফেকট দােয়র না করায় তামািদর ফেল 
সরকােরর ৯৯,০৪০/- (িনরান ই হাজার চি শ) 
টাকা রাজ িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ----- ৯৯,০৪০/- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৯০০.৮৫৫.০১.০১২.১৯-২৮,তািরখঃ-
০২/০৫/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, িড় াম,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.49০০.৭৯২.০১.12৮.১1.১৯০          

তািরখঃ- ১৫/০৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িড় াম বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২২ ১২৮.১১ িড় াম িড় াম জলার িচলমারী উপেজলাধীন সদর ইউনিয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 

জনাবেমাঃ ল আিমন ক ক শাখাহাতী মৗজার 
আর,এস২২ রকড ত ০১নং খাস খিতয়ান  সরকাির 
খাস জিম ইউিনয়ন িমঅিফস ও উপেজলা িমঅিফেস 
রি ত খিতয়ান(R O R) বিহর ল পাতা ি েড় আলাদা 
পাতা কি উটার কের আঠা লািগেয় িবিভ  জার নােম 
অৈবধ ভােব খিতয়ান ি  ও হাি ং েল সরকােরর 
৮০.৫৭ (আিশ দশিমক প চ সাত) একর খাস জিম 
বহাত করন সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ---- ৮০.৫৭ (আিশ 
দশিমক প চ সাত) 
একর খাস জিম 

বহাত 

িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৯০০.৮৫৫.০১.০১২.১৯ - ২৮,তািরখঃ- 
০২/০৫/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, িড় াম,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.49০০.৭৯২.০১.12৮.১1.২৪৩          

তািরখঃ- ১৩/০৫/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িড় াম বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২৩ ১১১.১১ 
(৩য় খ ) 

িদনাজ র িদনাজ র জলার পাবতী র উপেজলাধীন 
ইউিনয়ন িম অিফস স েহর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতাগন ক ক ২,৫১৬/-( ই 
হাজার প চশত ষাল ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ২,৫১৬/- টাকা ---- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৭৭৭.৮৫৯.০১.০০৭.১৮ - ১৮০,তািরখঃ- 
০৬/০১/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক, িদনাজ র 
বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(৩য় 
খ ).৪৩ তািরখঃ-১৬/0১/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২৪ ১১১.১১ 
(৩য় খ ) 

িদনাজ র িদনাজ র জলার ঘাড়াঘাট উপেজলাধীন 
িবরামহীম র ইউিনয়ন িম অিফস 
এরইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
আিম ল ইসলাম ক ক ২,৩১৩/-( ই 
হাজার িতনশত তর ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২,৩১৩/- টাকা ---- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৭৭৭.৮৫৯.০১.০০৭.১৮ - ১৮১,তািরখঃ- 
০৬/০১/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িদনাজ রবরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(৩য় 

খ ).৪৪ তািরখঃ-১৬/0১/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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২৫ ১১১.১১ 
(৩য় খ ) 

িদনাজ র িদনাজ র জলার নবাবগ  উপেজলাধীন 
শদহ ইউিনয়ন িম অিফস এরইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাব ফা ল 

ইসলাম ক ক ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,০০০/- টাকা ---- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৭৭৭.৮৫৯.০১.০০৭.১৮ - ২০৮,তািরখঃ- 
২১/০৩/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িদনাজ রবরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(৩য় 

খ ).২২১ তািরখঃ-২৯/0৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২৬ ১১১.১১ 
(৩য় খ ) 

িদনাজ র িদনাজ র জলার িবরাম র উপেজলাধীন 
িবরাম র ইউিনয়ন িম অিফস এরইউিনয়ন 

িমউপ-সহকারী কমকতা জনাব রমানাথ 
রায় ক ক ১,০৯৬/-(এক হাজার িছয়ান ই 
) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,০৯৬/- টাকা ---- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৭৭৭.৮৫৯.০১.০০৭.১৮ - ২১১,তািরখঃ- 
২১/০৩/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িদনাজ রবরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(৩য় 

খ ).২১৮ তািরখঃ-২৯/0৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২৭ ১১১.১১ 
(৩য় খ ) 

িদনাজ র িদনাজ র জলার লবাড়ী উপেজলাধীন 
এ য়ারী ইউিনয়ন িম অিফস এরইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব ৎফর রহমান 
ক ক ১,৫১৫/-(এক হাজার প চশত পেনর ) 
টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,৫১৫/- টাকা ---- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৭৭৭.৮৫৯.০১.০০৭.১৮ - ২০৯,তািরখঃ- 
২১/০৩/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িদনাজ রবরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(৩য় 

খ ).২২০ তািরখঃ-২৯/0৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২৮ ১১১.১১ 
(৩য় খ ) 

িদনাজ র িদনাজ র জলার খানসামা উপেজলাধীন ভড়েভড়ী 
ইউিনয়ন িম অিফস এরইউিনয়ন িমউপ-সহকারী 
কমকতা জনাব আরিজনা খা ন ক ক ১,৬৫৯/-
(এক হাজার ছয়শত উনষাট ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,৬৫৯/- টাকা ---- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৭৭৭.৮৫৯.০১.০০৭.১৮ - ২১০,তািরখঃ- 
২১/০৩/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িদনাজ রবরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(৩য় 

খ ).২১৯ তািরখঃ-২৯/0৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২৯ ১১১.১১ 
(৩য় খ ) 

িদনাজ র িদনাজ র জলার কাহােরাল উপেজলা িম 
অিফেসর সােভয়ার জনাব ফয়জার রহমান (বতমােন 
িবরাম র উপেজলা িম অিফেস কমরত) ন ন 
বে াব  কসনিথ জন কের সরকােরর আ মািনক 
১,৬৫,০০,০০০/- টাকা ে র ০.১১ একর অ িষ 
খাস (বািণিজ ক) জিম িষ জিম িহসােব বে াব  

দান করায় সরকােরর ১,৬৫,০০,০০০/-( এক কা  
য়ষি  ল ) টাকা রাজ  িত সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ  ১,৬৫,০০,০০০/- 
টাকা 

িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৭৭৭.৮৫৯.০১.০০৭.১৮ - ১১৪,তািরখঃ- 
১৪/০৮/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িদনাজ রবরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(৩য় 

খ ).২৪৯ তািরখঃ-১৫/0৫/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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৩০ ১১১.১১ 
(৩য় খ ) 

িদনাজ র িদনাজ র জলার িচিররব র উপেজলাধীন 
আ ল র ইউিনয়ন িম অিফস এরইউিনয়ন 

িমউপ-সহকারী কমকতা জনাব ম চরন 
রায় ক ক ১,০৮৮/-(এক হাজার আটািশ ) 
টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,০৮৮/-  টাকা ---- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৭৭৭.৮৫৯.০১.০০৭.১৮ -২৫১,তািরখঃ- 
২৭/০৫/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িদনাজ রবরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(৩য় 

খ ).২৭২ তািরখঃ-১১/0৬/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩১ ১১১.১১ 
(৩য় খ ) 

িদনাজ র িদনাজ র জলার কাহােরাল উপেজলাধীন 
র ল র ইউিনয়ন িম অিফস এরইউিনয়ন 

িমউপ-সহকারী কমকতা (ভার া ),জনাব 
দীপ মার রায় ক ক ২,৪৭৪/-( ই হাজার 

চারশত য়া র ) টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২,৪৭৪/-  টাকা ---- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৭৭৭.৮৫৯.০১.০০৭.১৮ -২৫৩,তািরখঃ- 
২৭/০৫/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িদনাজ রবরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(৩য় 

খ ).২৭১ তািরখঃ-১১/0৬/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩২ ১১১.১১ 
(৩য় খ ) 

িদনাজ র িদনাজ র জলার সদর উপেজলাধীন 
ইউিনয়ন িম অিফস স েহরইউিনয়ন 

িমউপ-সহকারী কমকতাগন  ক ক 
৩,০৭৪/-(িতন হাজার য়া র ) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ৩,০৭৪/-  টাকা ---- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৭৭৭.৮৫৯.০১.০০৭.১৮ -২৫২,তািরখঃ- 
২৭/০৫/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িদনাজ রবরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(৩য় 

খ ).২৭০ তািরখঃ-১১/0৬/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩৩ ১১১.১১ 
(৩য় খ ) 

িদনাজ র িদনাজ র জলার িবরল উপেজলাধীন 
ইউিনয়ন িম অিফস স েহরইউিনয়ন 

িমসহকারী/উপ-সহকারী কমকতাগন  
ক ক ৮,৪৩০/-(আট হাজার চারশত ি শ ) 
টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ৮,৪৩০/- টাকা ---- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.২৭৭৭.৮৫৯.০১.০০৭.১৮ -২৮৯,তািরখঃ- 
৩০/০৬/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িদনাজ রবরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(৩য় 

খ ).৩৫৭ তািরখঃ-৩০/0৭/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩৪ ০১৪.১২ 
(১ম খ ) 

প গড় প গড় জলার দবীগ  উপেজলাধীন দ পাল 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা (ভারঃ) জনাব মাঃ আ ল মা ান 
(বতমােন অেটায়ারী উপেজলাধীন ধােমার ইউিনয়ন 

িম অিফেস কমরত আেছন) ক ক ৫২,৫২৭/-
(বায়া  হাজার প চশত সাতাশ) টাকা আ সাত এবং 
৩,৫৬,৭২৪/-(িতন ল  ছা া  হাজার সাতশত 
চি শ) টাকা সামিয়ক আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৫২,৫২৭/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭৭০০.৮৬১.০১.০০৫.১৮- ৬৩,তািরখঃ-
০১/১০/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,প গড়বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১২.(১ম 

খ ).588      তািরখঃ-05/১১/২০১৮ি ঃ,মা েম 
জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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৩৫ ০১৪.১২ 
(১ম খ ) 

প গড় প গড় জলার আেটায়ারী উপেজলাধীন 
ধােমার ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা (ভারঃ) জনাব মাঃ 
আ ল মা ান ক ক ১,৮৪,০১৪/-(এক ল  
রািশ হাজার চৗ ) টাকা আ সাত সং া  

িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,৮৪,০১৪/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭৭০০.৮৬১.০১.০০৫.১৯-১১,তািরখঃ-
২৯/০১/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,প গড়বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১২.(১ম 

খ ).৮৯ তািরখঃ- ১২/০২/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩৬ ০১৪.১২ 
(১ম খ ) 

প গড় প গড় জলার আেটায়ারী উপেজলা িম 
অিফেসর জনাব মাঃ মাহা ব 
হােসনজািরকারক ক ক িবিধ বিহ ত 

ভােব েসস জািরর িবল হন কের সরকাির 
৬,৬৭৬/- (ছয় হাজার ছয়শত িছয়া র) টাকা 
রাজ িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ------ ৬,৬৭৬/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭৭০০.৮৬১.০১.০০৫.১৯-১২,তািরখঃ-
২৯/০১/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,প গড়বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১২.(১ম 

খ ).৯০ তািরখঃ- ১২/০২/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩৭ ০১৪.১২ 
(১ম খ ) 

প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন সােকায়া 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতাজনাব মাঃ ফয় ল 
ইসলামক ক ১৫,৬৮৪/-(পেনর হাজার 
ছয়শত রািশ) টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১৫,৬৮৪/-  টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭৭০০.৮৬১.০১.০০৫.১৯-৩৩,তািরখঃ-
০৭/০৪/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,প গড়বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১২.(১ম 

খ ).২০০ তািরখঃ- ১৭/০৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩৮ ০১৪.১২ 
(১ম খ ) 

প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
চ নবাড়ী ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতাজনাব মাঃ ল 
আিমন (ভার া )ক ক ২,৬৪১/-( ই হাজার 
ছয়শত একচি শ) টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২,৬৪১/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭৭০০.৮৬১.০১.০০৫.১৯- ৩৪,তািরখঃ-
০৭/০৪/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,প গড়বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১২.(১ম খ ).১৯৯     

তািরখঃ- ১৭/০৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
প গড় বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩৯ ০১৪.১২ 
(১ম খ ) 

প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
কািলয়াগ  ইউিনয়ন িম অিফেসর 
৩৯ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাজনাব 
মাঃ রজাউল কিরমক ক ২,৩৩৪/-( ই 

হাজার িতনশত চৗি শ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২,৩৩৪/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭৭০০.৮৬১.০১.০০৫.১৯- ৩৫,তািরখঃ-
০৭/০৪/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,প গড়বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১২.(১ম খ ).১৯৮     

তািরখঃ- ১৭/০৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
প গড় বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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নং নিথ নং 
জলার 
নাম 

িবষয় সন আ সাত রাজ  িত হীত কায ম 

৪০ ০১৪.১২ 
(১ম খ ) 

প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
ঝলইশালিসিড় ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাজনাব মাঃ 
আ ল হােসনক ক ২,৩০৩/-( ই হাজার 
িতনশত িতন) টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ২,৩০৩/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭৭০০.৮৬১.০১.০০৫.১৯- ৪১,তািরখঃ-
২৫/০৪/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,প গড়বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১২.(১ম খ ).২৩৫     

তািরখঃ- ০৭/০৫/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
প গড় বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৪১ ০১৪.১২ 
(১ম খ ) 

প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন প চপীর 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা ভার া  জনাব মাঃ 
আসা ামানক ক ২০১৭-১৮ অথ বছের 
৬,১৬,১৩৫/-(ছয় ল  ষাল হাজার একশত 

য়ি শ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৬,১৬,১৩৫/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭৭০০.৮৬১.০১.০০৫.১৯- ৪০,তািরখঃ-
৩০/০৪/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,প গড়বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১২.(১ম খ ).২৫০     

তািরখঃ- ১৫/০৫/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
প গড় বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৪২ ০১৪.১২ 
(১ম খ ) 

প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলা িম 
অিফেসর অিফস সহকারী কাম- কি উটার 

া িরক জনাব দীনর ন ব নক ক 
৯,০৫০/-(নয় হাজার প াশ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৯,০৫০/-  টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৭৭০০.৮৬১.০১.০০৫.১৯- ৫৪,তািরখঃ-
২২/০৫/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,প গড়বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১২.(১ম খ ).২৭৬     

তািরখঃ- ১১/০৬/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
প গড় বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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রাজশাহী িবভাগ এর ২০১7-২০১8 ি ঃ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদেনর তািলকা 
 

নং 
নিথ নং 

 
 

জলার 
নাম 

িবষয় সন আ সাত রাজ  িত হীত কায ম 

১ ১২৩.১১ নােটার নােটার জলার নলডাংগা উপেজলাধীন 
খা রা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আ ল 
স ক ক ১৩,০২৪/-( তর হাজার চি শ) 

টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয় 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১৩,০২৪/-টাকা। 

 
- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-

৩১.০৫.৬৯০৯.৮৪৭.০১.০৩৬.১৩- ৪৭,তািরখঃ- 
২০/০৬/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,নােটার,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.0১৫.১৮.৫৫৩                                                         

তািরখঃ-24/১০/২০১৮ি ঃ, মা েম জলা শাসক,  
নােটার বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২ ০০৮.১৫ জয় রহাট জয় রহাট জলার কালাই উপেজলাধীন 
নট ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 

সহকারী কমকতা জনাব মাঃ মা র 
রিশদক ক সরকাির আদায়ী ৫,১০৮/-(প চ 
হাজার একশত আট) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ৫,১০৮/-টাকা 
 

- ারক নং-৩১.০৫.৩৮৫৮.৮৫৩.০১.০৩৪.১৮- 
১০৩,তািরখঃ- ১৮/১২/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, জয় রহাট,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-
৩১.০৫.38০০.৭৯২.০১.০08.১5.691তািরখঃ-
26/১২/২০১৮ি ঃ, মা েম জলা শাসক,  
জয় রহাট বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩ ০২৬.১১ 
(২য় খ ) 

ব ড়া ব ড়া জলার সদর উপেজলাধীনিনিশ ারা 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ সাই ল 
ইসলাম ক ক সরকাির আদায়ী ১,২০,১৩৭/-
(এক ল  িবশ হাজার একশত স ইি শ) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,২০,১৩৭/- টাকা 
- 

- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৮–৯০,তািরখঃ- 
১২/০৮/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,ব ড়া,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1.(২য় 

খ ).৫৩৪    তািরখঃ-১৬/১০/২০১৮ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

4 ০২৬.১১ 
(২য় খ ) 

ব ড়া ব ড়া জলার শাজাহান র 
উপেজলাধীন লতানগ  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
(ভার া ) মাছাঃ আেয়শা খা ন ক ক 
সরকাির আদায়ী ২১,১৯,১৬৩/-(এ শ ল  
ঊিনশ হাজার একশত তষি ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২১,১৯,১৬৩/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৮–১২৭,তািরখঃ- 
০১/১১/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,ব ড়া,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1.(২য় 

খ ).৬৫৪    তািরখঃ-০৫/১২/২০১৮ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

 



২০১৮-২০১৯ অথ বৎসেরর বািষক িনরী া িতেবদন 35 

নং নিথ নং জলার 
নাম িবষয় সন আ সাত রাজ  িত হীত কায ম 

5 ০২৬.১১ 
(২য় খ ) 

ব ড়া ব ড়া জলার সদর উপেজলাধীনিনিশ ারা 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ সাই ল 
ইসলাম( বতমােন সানাতলা উপেজলাধীন 
ম র ইউিনয়ন িম অিফেস কমরত)ক ক 
সরকাির আদায়ী ৭৭,৩০৮/-(সাতা র হাজার 
িতনশত আট) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৭৭,৩০৮/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৮–১৩৩,তািরখঃ- 
০৪/১২/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,ব ড়া,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1.(২য় 

খ ).৬৬৬    তািরখঃ-১১/১২/২০১৮ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

6 ০২৬.১১ 
(২য় খ ) 

ব ড়া ব ড়া জলার শাজাহান র 
উপেজলাধীনখরনা ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা (ভার া ) 
মাঃ সাই ল ইসলাম ক ক সরকাির 

আদায়ী ৯,২৬০/-(নয় হাজার ইশত ষাট) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৯,২৬০/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৮–১৩৩,তািরখঃ- 
০৪/১২/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,ব ড়া,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1.(২য় 

খ ).৬৬৬    তািরখঃ-১১/১২/২০১৮ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

7 ০২৬.১১ 
(২য় খ ) 

ব ড়া ব ড়া জলার িশবগ  উপেজলাধীনদািড়দহ 
ও পীরব ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা (ভার া ) জনাব 
মাঃ দৗলত জামান ( পীরব ইউিনয়ন িম 

অিফেস অিতির  দািয়ে  িছেলন) ক ক 
সরকাির আদায়ী ১১,৩২৯/-(এগার হাজার 
িতনশত ঊনি শ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১১,৩২৯/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৮–০৮,তািরখঃ- 
১০/০১/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,ব ড়া,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1.(২য় 

খ ).৬৪    তািরখঃ-২৮/০১/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

8 ০২৬.১১ 
(২য় খ ) 

ব ড়া ব ড়া জলার আদমিদঘী 
উপেজলাধীনছািতয়ান াম ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ গালাম মা ফা 
ক ক সরকাির আদায়ী ১১,০৭৭/-(এগার 
হাজার সাতা র) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১১,০৭৭/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৮–২৫,তািরখঃ- 
০৩/০২/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,ব ড়া,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1.(২য় 

খ ).৯১    তািরখঃ- ১২/০২/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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9 ০২৬.১১ 
(২য় খ ) 

ব ড়া ব ড়া জলার সািরয়াকাি  উপেজলাধীন লবাড়ী 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ বলাল উি ন ক ক B-
388101নং িমেকর দািখলার পাতা 
(অ িলিপ সহ) হারােনা/ িত সাধন িবষেয় 
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ------- ------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৮–২৭,তািরখঃ- 
১৭/০২/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,ব ড়া,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1.(২য় 

খ ).১২৩    তািরখঃ- ২৬/০২/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

10 ০২৬.১১ 
(২য় খ ) 

ব ড়া ব ড়া জলার গাবতলী উপেজলাধীনকাগইল 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আ ল 
আিজজ ক ক সরকাির আদায়ী ৫,৫৭৬/-
(প চহাজার প চশত িছয়া র) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৫,৫৭৬/- ------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৮–৩৯,তািরখঃ- 
১২/০৩/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,ব ড়া,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1.(২য় 

খ ).১৫২    তািরখঃ- ২১/০৩/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

11 ০২৬.১১ 
(২য় খ ) 

ব ড়া ব ড়া জলার সানাতলা উপেজলাধীনবা য়া 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ গালাম 
মা ফা (ভার া ) ক ক সরকাির আদায়ী 

১৬,১০৪/-( ষাল হাজার একশত চার) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১৬,১০৪/- ------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৮–৬৬,তািরখঃ- 
০৩/০৬/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,ব ড়া,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1.(২য় 

খ ).২৯০    তািরখঃ- ১৮/০৬/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

12 ১১২.১৪ 
(২য় খ ) 

নওগ  নওগ  জলার প ীতলা উপেজলাধীন 
ঘাসনগর - আমাইর ইউিনয়ন িম 

অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ আঃ মা ানক ক িম 
উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী 
১৯,৫৯৪/-(উিনশ হাজার প চশত রান ই) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১৯,৫৯৪/- ------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৪৭৫.৮৪৮.০১.০২৮.১২- ১০৬,তািরখঃ- 
০৩/০৯/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,নওগ ,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.112.১4.৫৩২       

তািরখঃ-১৬/10/২০১8ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
নওগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

 
13 ১১২.১৪ 

(২য় খ ) 
নওগ  নওগ  জলার মা া উপেজলাধীন মা া- া 

ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ লাল 
হােসনক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির 

আদায়ী ৮২,৫০৭/-(িবরািশ হাজার প চশত সাত) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৮২,৫০৭/- ------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৪৭৫.৮৪৮.০১.০২৮.১২- ১২৩,তািরখঃ-
২৫/১১/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,নওগ ,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.112.১4.(২য় 

খ ).৬৮৩       তািরখঃ-২০/1২/২০১8ি ঃ,মা েম 
জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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14 ১১২.১৪ 
(২য় খ ) 

নওগ  নওগ  জলার পারশা উপেজলাধীন িনত র 
- ত িলয়া ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ তাজাে ল হকক ক িম উ য়ন কর 

বাবদ সরকাির আদায়ী ৪৩,৯৫৮/-( ততাি শ 
হাজার নয়শত আটা ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৪৩,৯৫৮/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৪৭৫.৮৪৮.০১.০২৮.১২- ১২৮,তািরখঃ-
১৭/১২/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,নওগ ,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.112.১4.(২য় 

খ ).৬৯৪       তািরখঃ-২৬/1২/২০১8ি ঃ,মা েম 
জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

15 ১১২.১৪ 
(২য় খ ) 

নওগ  নওগ  জলার পারশা উপেজলাধীন 
গাং িরয়া-ছাওড় ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ হািস র রহমানক ক িম উ য়ন কর 

বাবদ সরকাির আদায়ী ৭৪,৬৬৯/-( য়া র 
হাজার ছয়শত ঊনস র) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৭৪,৬৬৯/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৪৭৫.৮৪৮.০১.০২৮.১২- ১২৯,তািরখঃ-
১৭/১২/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,নওগ ,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.112.১4.(২য় 

খ ).৬৯৩       তািরখঃ-২৬/1২/২০১8ি ঃ,মা েম 
জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

16 ১১২.১৪ 
(২য় খ ) 

নওগ  নওগ  জলার মা া উপেজলা িম অিফেসর 
জলমহােলর (খাস র) লীজ এর আদায়ী 
২,৭৭,৬৮০/-( ই ল  সাতা র হাজার 
ছয়শত আিশ) টাকা চালান জািলয়ািতর 
মা েম আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২,৭৭,৬৮০/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৪৭৫.৮৪৮.০১.০২৮.১২- ১৫১,তািরখঃ-
০৩/০২/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,নওগ ,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.112.১4.(২য় 

খ ).৯৫       তািরখঃ- ১৩/০২/২০১৯ি ঃ,মা েম 
জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

17 ১১২.১৪ 
(২য় খ ) 

নওগ  নওগ  জলার মা া উপেজলাধীন সরকাির 
জলমহােলর ইজারার টাকা ইজারাদারগেনর 
িনকট থেক আদায় না করার ফেল 
সরকােরর ৮,৭২,৫৯৭/-(আট ল  বাহা র 
হাজার প চশত সাতান ই) টাকা রাজ িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ  ৮,৭২,৫৯৭/- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৪৭৫.৮৪৮.০১.০২৮.১২- ১৫০,তািরখঃ-
০৩/০২/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,নওগ ,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.112.১4.(২য় 

খ ).৯৬       তািরখঃ- ১৩/০২/২০১৯ি ঃ,মা েম 
জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

18 ১১২.১৪ 
(২য় খ ) 

নওগ  নওগ  জলার রানীনগর উপেজলাধীন পারইল-
বড়গাছা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা ( ভার া ) জনাব মাঃ নাহা ল 
হক আলীক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির 
আদায়ী ২,০২,৮৫৪/-( ই ল  ই হাজার আটশত 
য়া ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২,০২,৮৫৪/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৪৭৫.৮৪৮.০১.০২৮.১২- ১৬৫,তািরখঃ-
১৯/০৩/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,নওগ ,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.112.১4.(২য় 

খ ).১৫৯       তািরখঃ- ২৪/০৩/২০১৯ি ঃ,মা েম 
জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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লনা িবভাগ এর ২০১7-২০১8 ি ঃ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদেনর তািলকা 
 

নং 
নিথ নং 

 
 

জলার 
নাম 

িবষয় সন আ সাত রাজ  িত হীত কায ম 

১ ০৮০.১২ লনা লনা জলার িরয়া উপেজলা িম 
অিফেসর নািজর (ভার া ) জনাব মাঃ 
আ াস উি ন ক ক সরকাির আদায়ী 
২৯,৬১০/-(ঊনি শ হাজার ছয়শত দশ) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২৯,৬১০/-টাকা। 

 
------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-

৩১.০৫.৪৭০০.৮৩৬.০১.০৪০.১৮- ১১১,তািরখঃ- 
২৭/১২/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক, লনা,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.4৭০০.৭৯২.০১.০৮০.১২.১৩৯         

তািরখঃ-০৬/০৩/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
লনা বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২ ০৮০.১২ লনা লনা জলার ব য়াঘাটা উপেজলাধীন 
রখালী ইউিনয়ন িম অিফেসর া ন 

ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব পন 
মার িব াসবািণিজ ক হােরর পিরবেত 
িম উ য়ন কর িবলান হাের আদায় করায় 

১,৭৬,৬৪৮/-(এক ল  িছয়া র হাজার 
ছয়শত আটচি শ) টাকা রাজ িত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ------ 
 

১,৭৬,৬৪৮/-টাকা 
 

িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৭০০.৮৩৬.০১.০৪০.১৮- ৫১,তািরখঃ- 
২৪/০৪/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক, লনা,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.4৭০০.৭৯২.০১.০৮০.১২.২৫৩         

তািরখঃ-২১/০৫/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
লনা বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩ ০১৫.১৩ মা ড়া মা ড়া জলার সদর উপেজলা পৗর িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ উ ল িময়া ক ক সরকাির 
আদায়ী ৪৩,৬৮৪/-( ততাি শ হাজার ছয়শত 
রািশ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৪৩,৬৮৪/-টাকা 
 

------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৫৫০০.৮৪২.০৫.০০৬.১৮- ৮,তািরখঃ- 
৩০/০৭/১৮ি ঃ,,মা েম জলা শাসক, 
মা ড়া,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০১৫.১৩.৪২৫           
তািরখঃ-১৩/০৮/২০১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
মা ড়া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৪ ১৭৩.১১ য়াডাংগা য়াডাংগা জলার দা ড় দা উপেজলাধীন 
কাপাসডাংগা ইউিনয়ন িম অিফস এর 
ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ আ ল কােশম ক ক ১২,২১২/-(বার 

হাজার ইশত বার) টাকা সরকাির 
কাষাগাের জমা না িদেয়  আ সাত সং া  

িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১২,২১২/-টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.১৮০০.৮৪৪.০১.০২০.১৩- ০৮ তািরখঃ- 
৩০/০১/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, য়াডাংগা,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.18০০.৭৯২.০১.173.১1.101                    
তািরখঃ-১৪/০২/২০১৯ি ঃ। 
,মা েম জলা শাসক,  য়াডাংগা বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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নং নিথ নং জলার 
নাম িবষয় সন আ সাত রাজ  িত হীত কায ম 

৫ ০০৯.১৩ সাত ীরা সাত ীরা জলার আশা িনউপেজলাধীন 
শাভনালীইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাব শখ মাকাররম 

হােসনক ক সরকাির আদায়ী ১,০২,৫১৯/-
(এক ল  ই হাজার প চশত ঊিনশ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,০২,৫১৯/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৮৭০০.৮৩৮.০১.০১২.১৮- ৭৯,তািরখঃ- 
০২/১২/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,সাত ীরা,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.8৭০০.৭৯২.০১.০09.১3.677      

তািরখঃ-18/১২/২০১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
সাত ীরা বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৬ ১৬৮.১১ যেশার যেশার জলার শাশা উপেজলাধীন িডিহ 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতাজনাব মাঃ মিহ ল 
ইসলাম ক ক সরকাির আদায়ী মাট 
৬,৩০০/-(ছয় হাজার িতনশত ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৬,৩০০/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪১০০.৮৩৯.০১.০৩০.১৮- ৭৮,তািরখঃ- 
২৬/০৮/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,যেশার,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৪১০০.৭৯২.০১.১৬৮.১১.৫০৪ 

তািরখঃ-08/10/২০১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
যেশার বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৭ ১৬৮.১১ যেশার যেশার জলার সদর উপেজলাধীন পৗর 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 

কমকতা ( া ন) জনাব মাঃ জাহাংগীর 
আলম ক ক সরকাির আদায়ী মাট 
১৩,০৫৫/-( তর হাজার প া  ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১৩,০৫৫/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪১০০.৮৩৯.০১.০৩০.১৮- ১৬৯,তািরখঃ-
০৩/০৬/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,যেশার,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.৪১০০.৭৯২.০১.১৬৮.১১.282 

তািরখঃ-16/06/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
যেশার বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৮ ১৭২.১১ িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার মেহশ র উপেজলা িম অিফেসর 
আওতাধীন মেহশ র ( পৗরসভা) িবিভ  হােটর 
ইজারা ে র উপর ৫% হাের সলামী বাবদ টাকা 

িম রাজ  খােত জমা না করায় সরকােরর 
67,085/৫০ (সাতষি  হাজার চািশ/৫০) টাকা 
রাজ  িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ  67,085/৫০ টাকা িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৪০০.৮৪০.০১.০০২.১৫- ৬৪,তািরখঃ- 
২৬/০৯/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িঝনাইদহ,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.44০০.৭৯২.০১.172.১1.499     

তািরখঃ-04/10/২০১8ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িঝনাইদহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৯ ১৭২.১১ িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার কাটচ দ র উপেজলা িম অিফেসর 
আওতাধীন জয়িদয়া ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব সয়দ আ স সালাম 
(বতমােন সামিয়ক বরখা ) ক ক সরকাির আদায়ী 
১২,৭৮০/-(বার হাজার সাতশত আিশ) টাকা তছ প 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১২,৭৮০/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৪০০.৮৪০.০১.০০২.১৫- ১৫,তািরখঃ- 
০৪/০২/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িঝনাইদহ,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.44০০.৭৯২.০১.172.১1.9৮     

তািরখঃ-১4/০২/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িঝনাইদহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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১০ ১৭২.১১ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  জলার হিরনা  উপেজলা িম 
অিফেসর আওতাধীন হিরনা  ( পৗরসভা) 
িবিভ  হােটর ইজারা ে র উপর ৫% 
হাের সলামী বাবদ টাকা িম রাজ  খােত 
জমা না করায় সরকােরর ৩৭,৬৭৫/- 
(স ইি শ হাজার ছয়শত চা র ) টাকা 
রাজ  িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ------ ৩৭,৬৭৫/- টাকা িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৪০০.৮৪০.০১.০০২.১৫- ০৭,তািরখঃ- 
০৭/০১/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িঝনাইদহ,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.44০০.৭৯২.০১.172.১1.১০০     

তািরখঃ-১4/০২/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িঝনাইদহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১১ ১৭২.১১ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  জলার কাটচ দ র উপেজলা 
িম অিফেসর আওতাধীন কাটচ দ র 

( পৗরসভা) সাধারন হােটর ইজারা ে র 
উপর ৫% হাের সলামী বাবদ টাকা িম 
রাজ  খােত জমা না করায় সরকােরর 
১,৬০,০২৫/-(এক ল  ষাট হাজার িচশ ) 
টাকা রাজ  িত সং া  িবেশষ িতেবদন 

২০১7-২০১8ি ঃ ------ ১,৬০,০২৫/- টাকা িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৪০০.৮৪০.০১.০০২.১৫- ১৬,তািরখঃ- 
০৪/০২/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িঝনাইদহ,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.44০০.৭৯২.০১.172.১1.৯৯     

তািরখঃ-১4/০২/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িঝনাইদহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১২ ১৭২.১১ িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার শল পা উপেজলা 
িম অিফেসর আওতাধীন শল পা 

( পৗরসভা) িবিভ  হােটর ইজারা ে র 
উপর ৫% হাের সলামী বাবদ টাকা িম 
রাজ  খােত জমা না করায় সরকােরর 
৩,৪৮,১১২/৫০ (িতন ল  আটচি শ 
হাজারএকশত বার/৫০ ) টাকা রাজ  

িত সং া  িবেশষ িতেবদন।  

২০১7-২০১8ি ঃ ------ ৩,৪৮,১১২/৫০ 
টাকা 

িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৪৪০০.৮৪০.০১.০০২.১৫- ৩৩,তািরখঃ- 
০৩/০৪/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,িঝনাইদহ,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.44০০.৭৯২.০১.172.১1.১৮৯     

তািরখঃ-১১/০৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িঝনাইদহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 
 
 

১৩ ১৭৬.১১ 
(২য় খ ) 

 নড়াইল নড়াইল জলার সদর উপেজলাধীন 
িসংগােশাল র ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মা ােমাঃ হায়দার আলী ক ক সরকাির 

আদায়ী ১০,১১১/-(দশ হাজার একশত 
এগার) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১০,১১১/- টাকা ------ িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.১৮- ৫১,তািরখঃ-
০৫/০৮/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,নড়াইল,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.১1.(2য় 

খ ).426 তািরখঃ-13/08/২০১8ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  নড়াইল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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১৪ ১৭৬.১১ 
(২য় খ ) 

নড়াইল নড়াইল জলার সদর উপেজলাধীন শাহাবাদ 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ মিহ ল 
ইসলাম জমা ার ক ক সরকাির আদায়ী 
৩,৪০৪/-(িতন হাজার চারশত চার) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৩,৪০৪/- টাকা ------- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.১৮- ৫০,তািরখঃ-
০৫/০৮/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,নড়াইল,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.১1.(2য় 

খ ).42৭ তািরখঃ-13/08/২০১8ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  নড়াইল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৫ ১৭৬.১১ 
(২য় খ ) 

নড়াইল নড়াইল জলার সদর উপেজলাধীন ভ িবলা 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আ  ব ার আলী 
িব াস ক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির 
আদায়ী ১০,৭৩৮/- (দশ হাজার সাতশত 
আটি শ) টাকা আ সাৎ ও ৯০৪/-(নয়শত 
চার) টাকারাজ িত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ১০,৭৩৮/- টাকা ৯০৪/- টাকা িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.১৮-৬০,তািরখঃ-
০৪/০৯/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,নড়াইল,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.১1.(2য় 

খ ).4৯৩ তািরখঃ-০3/১০/২০১8ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  নড়াইল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৬ ১৭৬.১১ 
(২য় খ ) 

নড়াইল নড়াইল জলার সদরেপৗর িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
আেনায়া ল ইসলাম ক ক বািতল দািখলা 
০২ নং রিজ াের ওয়ািসল িদেয় ৩৫,৮০৭/-
( য়ি শ হাজার আটশত সাত) টাকা 
রাজ িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ------ ৩৫,৮০৭/- টাকা িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.১৮-৬৩,তািরখঃ-
৩০/০৯/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,নড়াইল,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.১1.(2য় 

খ ).৫৪১ তািরখঃ-১৮/১০/২০১8ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  নড়াইল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৭ ১৭৬.১১ 
(২য় খ ) 

নড়াইল নড়াইল জলার কািলয়া উপেজলাধীন পড়লী 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতা জনাব সয়দ ািফ র 
রহমান ক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির 
আদায়ী ১১,৭১১/- (এগার হাজার সাতশত 
এগার) টাকা আ সাৎ ও  বািতল দািখলা তলব 
বাকী বিহেত ওয়ািসল িদেয় ৪,৭৯৫/-(চার 
হাজার সাতশত চান ই) টাকারাজ িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১১,৭১১/-টাকা ৪,৭৯৫/- টাকা িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.১৮-৬৮,তািরখঃ- 
১৪/১০/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,নড়াইল,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.১1.(2য় 

খ ).৫৭৪ তািরখঃ-৩০/১০/২০১8ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  নড়াইল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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১৮ ১৭৬.১১ 
(২য় খ ) 

নড়াইল নড়াইল জলার লাহাগড়া উপেজলাধীন ইতনা 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মা া হায়দার আলী ক ক 

িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী 
৩৫,৫৩৮/- ( য়ি শ হাজার প চশত আটি শ) 
টাকা আ সাৎসং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ৩৫,৫৩৮/- টাকা ----- িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.১৮-২০,তািরখঃ-
০৭/০৪/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক,নড়াইল,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.১1.(2য় 

খ ).২০২ তািরখঃ-১৪/০৪/২০১৯ি ঃ,মা েম জলা 
শাসক,  নড়াইল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৯ ১০৪.১০ বােগরহাট বােগরহাট জলার মাংলা উপেজলাধীন 
দে রেমট ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ বা  িময়া ক ক “ক” 
তািলকা  ৭.৮৪২৫ একর িভিপ 
স ি র অৈবধভােব দািখলা দান 
করায় সরকােরর আ মািনক বাজার  
৩০,০০০০০/- (ি শ ল ) টাকার 
সরকাির স ি  বহাত হওয়া সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ------- ৭.৮৪২৫ একর িভিপ 
স ি র অৈবধভােব 
দািখলা দান করায় 

সরকােরর আ মািনক 
বাজার  

৩০,০০০০০/- (ি শ 
ল ) টাকার সরকাির 

স ি  বহাত। 

িহসাব ত াবধায়ক (রাঃ), ারক নং-
৩১.০৫.০১১৪.৮৩৭.০১.৪২.১৫-৯০,তািরখঃ- 
০২/১০/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,বােগরহাট,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.01০০.৭৯২.০১.104.10.575                                
তািরখঃ-৩০/10/২০১8ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
বােগরহাট বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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বিরশাল িবভাগ এর ২০১7-২০১8 ি ঃ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদেনর তািলকা 
 

নং 
নিথ নং 

 
 

জলার 
নাম 

িবষয় সন আ সাত রাজ  িত ম / হীত কায ম 

১ ০৬১.১২ বিরশাল বিরশাল জলার সদর উপেজলাধীন কািশ র 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ জাহাংগীর 
হােসন ক ক সরকাির আদায়ী মাট 

১৩,৮২১/-( তর হাজার আটশত এ শ ) টাকা  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১7-২০১8ি ঃ ১৩,৮২১/-টাকা। 

 
------ িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ারক নং-

৩১.০৫.০৬৫১.৮৬২.৩১.০১৯.১৮- ১৪১,তািরখঃ- 
১৬/১০/১৮ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,বিরশাল,বরাবর িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.06০০.৭৯২.০১.০6১.১২.551 

তািরখঃ-24/10/২০১8ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
বিরশাল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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চ াম িবভাগ এর ২০১7-২০১8 ি ঃ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদেনর তািলকা 
 

নং নিথ নং 
 

জলার 
নাম 

িবষয় সন আ সাত রাজ  িত হীত কায ম 

১ ০০১.১৩ িম া 
(দি ন) 

িম া জলারলাকসাম উপেজলা িম 
অিফেসর নািজর কাম-ক ািশয়ার, জনাব 
মাঃ তাফােয়ল আহেমদ ক ক 

সরকাির আদায়ী ২০,৭০০/-(িবশ হাজার 
সাতশত ) টাকা তহিবল তছ প সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২০,৭০০/-টাকা। 
 

------ িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ারক নং-
৩১.০৫.১৯০০.৮২৯.০০১.০১৯.২৮,তািরখঃ- 
২৮/০৩/১৯ি ঃ,মা েম জলা শাসক, িম া,বরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০0১.১3.168 

তািরখঃ-03/04/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
িম া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২ ০৪৬.১২ া ণবািড়য়া া ণবািড়য়া জলার আ গ  
উপেজলাধীন আ গ  সদর ইউিনয়ন 

িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
সালায়মান আহেমদ (বতমােন অ াম 

ইউিনয়ন িম অিফেস কমরত) ক ক 
৬,৬৮০/-(ছয় হাজার ছয়শত আিশ) টাকা 
আ সােতর িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৬,৬৮০/- টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ারক নং-
৩১.০৫.১২০০.৮৩০.০৫.০০৬.১৫ - ২৩,তািরখঃ- 
০৫/০৫/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, া ণবািড়য়া,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০0১.১3.168 
তািরখঃ-03/04/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
া ণবািড়য়া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩ ০৫৭.১১ চ দ র চ দ র জলার মতলব দি ন উপেজলাধীন 
নােয়রগ ও ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
আেনায়ার হােসন ক ক সরকাির আদায়ী 
১১,৮৬৬/-(এগার হাজার আটশত িছষি ) 
টাকা কম জমা সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১১,৮৬৬/- টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ারক নং-
৩১.০৫.১৩৭৬.৮২৬.০১.০১২.১৮-২৫,তািরখঃ-
০১/১০/১৮ি ঃ, চ দ র। 
,মা েম জলা শাসক, চ দ র, বরাবর িতেবদন 
দািখল কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০0১.১3.168 
তািরখঃ-03/04/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
চ দ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৪ ০৪৮.১২ নায়াখালী নায়াখালী জলার কা ানীগ  উপেজলাধীন 
ছা র ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব মাঃ 

িগয়াস উি ন ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী 
কমকতা ক ক ৩,০৪০/-(িতন হাজার চি শ) 
টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৩,০৪০/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ারক নং-
৩১.০৫.৭৫০০.৮৩২.০১.০১২.১৮- ৩৭,তািরখঃ- 
২৬/১২/১৮ ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, নায়াখালী,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। ারক নং-
৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০0১.১3.168 তািরখঃ-
03/04/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
নায়াখালীবরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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নং নিথ নং জলার 
নাম িবষয় সন আ সাত রাজ  িত হীত কায ম 

৫ ০৪৮.১২ নায়াখালী নায়াখালী জলার সদর উপেজলাধীন 
চরকর  ইউিনয়ন িম অিফেসর 
জনাব মাঃ সাহাব উি ন ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা ক ক ১০,১৪৫/-(দশ 
হাজার একশত য়তাি শ) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১০,১৪৫/-  িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ারক নং-
৩১.০৫.৭৫০০.৮৩২.০১.০১২.১৮-৬৭,তািরখঃ- 
০৩/০৬/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক, নায়াখালী,বরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০0১.১3.৩০৬ 
তািরখঃ- ২০/0৬/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
নায়াখালীবরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৬ ০৪৩.১২ ক বাজার ক বাজার জলার মেহশখালী 
উপেজলার মাতারবাড়ী ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী জনাব 
মাঃ িফেরাজ ক ক দািখলা ও িড,িস 

আর এর মা েম আদায় ত ৪,০০২/-
(চার হাজার ই) টাকা সরকাির 
কাষাগাের জমা না িদেয়  আ সাত 

সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৪,০০২/- টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ারক নং- 
৩১.০৫.২২৪৯.৮৩১.০১.০৬২.১৯-১৪,তািরখঃ-
১০/০২/১৯ি ঃ,মা েম জলা 

শাসক,ক বাজারবরাবর িতেবদনদািখল 
কেরেছন। 

ারক নং-৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০0১.১3.৩০৬ 
তািরখঃ- ২০/0৬/২০১9ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
ক বাজারবরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৭ ০০৭.১৯ ক বাজার 
(এল, এ) 

ক বাজার জলা শাসক কাযালেয়র 
িম অিধ হণ শাখার ২০১৪-১৫ি ঃ অথ 

সন হেত ২০১৭-১৮ি ঃ অথসেনর িহসাব 
িনরী া িতেবদন। 

২০১৪-২০১৫ি ঃ 
হেত ২০১৭-
২০১৮ি ঃ। 

 ১৩, ৪৮, ১৩৭/২৪, 
৩০, ৭২২/৩৫, ১, 

৯১, ৩৭৩/৭৭,১, ০০, 
২৪৩/৩৩, ৩, ০২, 

৪৮, ৭৭৮/৮০, ২১০, 
০২, ৬১, ৫৯৭/৯০, 

৭, ৯৮৭/৫০ 

সহকাির িহসাব িনয় ক (রাঃ), চ াম িবভাগ, 
িম া ারক নং-৩১.০৫.২০১৯.৭৯৪.০৬.০১৬.১৬ 

– ১৬৯/১(৩), তািরখঃ- ০৯/০৬/১৯ি ঃ, মা েম 
িহসাব িনয় ক (রাজ ), বরাবর িতেবদন দািখল 
কেরেছন। ারক নঙ- ৩১.০৫.২২০০.৭৯২.৪৮. 
০০৭.১৯.৬৮৫ তািরখঃ- ২১/০৭/২০১৯ি ঃ, মা েম 
জলা শাসক, ক বাজার বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৮ ০১২.১৪ ল ী র ল ী র জলার রায় র উপেজলাধীন 
বামনী ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 
আ ল আলী ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা ক ক ৯,৩১৬/-(নয় হাজার 
িতনশত ষাল) টাকা রাজ িত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ৯,৩১৬/-টাকা  িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ারক নং-
৩১.০৫.৫১৫৮.৮২৫.০১.০০১.১৬ - ১০৮,তািরখঃ- 
২৩/১০/১৮ি ঃ,মা েম জলা শাসক,ল ী রবরাবর 

িতেবদনদািখল কেরেছন। 
ারক নং-৩১.০৫.51০০.৭৯২.০১.০১2.১4.৬৭৮ 

তািরখঃ-১৮/12/২০১8ি ঃ,মা েম জলা শাসক,  
ল ী রবরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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লাই/১8 মাস হেত ন/১9মাস পয  ঢাকা িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ 

নং জলার নাম িবষয় 
য সেনরআপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

১ গাজী র গাজী র জলার র উপেজলা িম অিফেসর তিলহা  ইউিনয়ন 
িম অিফেসর (ভার া ) ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 

সিহ ল হক ক ক আদায় ত িম উ য়ন কেরর ১,৬০,৪১২/-(এক 
ল  ষাট হাজার চারশত বার) টাকা য়া চালােনর মা েম সরকাির 
কাষাগাের জমা দিখেয় আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ১,৬০,৪১২/-  টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.33০০.৭৯২.০১.০১2.১২.(
১ম খ ).৩৫০ তািরখঃ-
২৫/07/২০১9ি ঃ। 

 
২ গাজী র গাজী র জলার র উপেজলাধীন তিলহা  ইউিনয়ন িম 

অিফেসর (ভার া ) ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
আ ল লিতফ ক ক আদায় ত িম উ য়ন িম উ য়ন কেরর 
২৪,৬৩,২৪৬/-(চি শ ল  তষি  হাজার ইশত িছচি শ) টাকা য়া 
চালােনর মা েম সরকাির কাষাগাের জমা দিখেয় আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১7-২০১8ি ঃ ২৪,৬৩,২৪৬/-টাকা 
 

------ ারক নং-
৩১.০৫.33০০.৭৯২.০১.০১2.১২.(
১ম খ ).৩৪৯ তািরখঃ-
২৫/07/২০১9ি ঃ। 

 
৩ গাজী র গাজী র জলার র উপেজলা িম অিফেসর তিলহা  ইউিনয়ন 

িম অিফেস কমরত জনাব মাঃ আ ল লিতফ, ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা (ভার া ) ক ক আদায় ত িম উ য়ন কেরর 
১২,৬৬,৪০৯/-(বার ল  ছষি  হাজার চারশত নয়) টাকা য়া 
চালােনর মা েম সরকাির কাষাগাের জমা দিখেয় আ সাৎ সং া  
িবেশষ িনরী া িতেবদন 

২০১7-২০১8ি ঃ ১২,৬৬,৪০৯/- টাকা 
 

 

------ ২০১৮-১৯ইং অথ বৎসেরর লাই/১৮ হেত 
নেভ র/১৮ পয  সমেয়র িবেশষ িহসাব 
িনরী ার েবই য়া চালােনর মা েম সরকাির 
কাষাগাের কম জমা ত টাকার সমপিরমান 

টাকা ২( ই)  চালােন (ভার া )ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আ ল লিতফ 
জমা কেরেছন।চালাননং-৫৩,তািরখঃ-
০৭/০১/১৯ ি ঃ মা েম ৫,২২,৬০৪/- টাকা 
এবং চালাননং-৪২ ,তািরখঃ-১০/০১/১৯ ি ঃ 
মা েম ৭,৪৩,৮০৫/- টাকা, মাট= 
১২,৬৬,৪০৯/- সরকাির কাষাগাের টাকা 
জমা দান কেরন। কােজই আপি  িন ি  
মেম গ  করা যেত পাের। 

৪ মািনকগ   মািনকগ  জলার দৗলত র উপেজলা িম অিফেসর িভিপ শাখার 
অিফস সহকারী ( িভ িপ সহকারী অিতির  দািয় )জনাব মাঃ বিছর 
উি ন ক ক সরকাির আদায়ী ৪,০২০/-(চারহাজার িবশ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ  িতেবদন। 
 

২০১৫-১৬ইং 
 

৪,০২০/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.56০০.৭৯২.০১.০62.1
2.৪৩০ তািরখঃ-
১৪/08/২০১8ি ঃ। 
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নং জলার নাম িবষয় 
য সেনরআপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

৫ মািনকগ  মািনকগ  জলার দৗলত র উপেজলা িম অিফেসর 
সােভয়ার ( িভ িপ সহকারী অিতির  দািয় )জনাব 
মাঃ ম র আহে দ িশকদার ক ক সরকাির আদায়ী 

৬,৩৭০/-(ছয়হাজার িতনশত স র) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ  িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ৬,৩৭০/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.56০০.৭৯২.০১.০62.১
২.৪৩১তািরখঃ-
১৪/0৮/২০১৮ি ঃ। 
 

৬ মািনকগ  মািনকগ  জলার িঘওর উপেজলাধীন সদর ইউিনয়ন 
িম অিফেসর জনাব মাঃ ইসহাক আলী ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা  ক ক সরকাির আদায়ী 

১৬,৫৩১/-( ষালহাজার প চশত একি শ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ  িতেবদন। 
 

২০১৬-১৭ইং ১৬,৫৩১/- টাকা ------- ারক নং-
৩১.০৫.56০০.৭৯২.০১.০62.১
২.৫৪৫তািরখঃ-
২২/10/২০১8ি ঃ। 
 

৭ ীগ  ীগ  জলার লৗহজং উপেজলাধীন িখিদরপাড়া 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ( 
বতমােন িসরাজিদখান উপেজলাধীন বয়রাগাদী ইউিনয়ন 
িম অিফেস কমরত) জনাব  মার পালক ক 

সরকাির আদায়ী ৪১,৫৪০/-(একচি শ হাজার প চশত 
চি শ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১৬-১৭ইং ৪১,৫৪০/- টাকা  ারক নং-
৩১.০৫.59০০.৭৯২.০১.০50.
১২.৪২৮ তািরখঃ-
১৩/08/২০১8ি ঃ। 
 

৮ গাপালগ  গাপালগ  জলার সদর উপেজলা সহকারী 
সেটলেম  অিফেসর সােভয়ার (ভার া  পশকার) 

জনাব আিম ল হক ক ক িড,িস,আর এর মা েম 
আদায় ত মং-৬৭,৬২০/-(সাতষি  হাজার ছয়শত 
িবশ) টাকা ক াশ বিহেত/ চালােন জমা না কের 
তছ প সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১৫-১৬ইং ৬৭,৬২০/- টাকা  ারক নং-
৩১.০৫.35০০.৭৯২.০১.০23.১
6.253                                                       
তািরখঃ-04/06/২০১7ি ঃ। 
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লাই/১8 মাস হেত ন/১9মাস পয  ময়মনিসংহ িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ 

নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারক ও তািরখ 
আ সাত রাজ  িত 

১ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার হা য়াঘাট উপেজলাধীন নড়াইল 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা  
জনাব মাঃ মা ন কিবরক ক িম উ য়ন কর 
বাবদসরকাির আদায়ী ১,০৫৮/-(এক হাজার আটা ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০০৪-২০০৫ইং ১,০৫৮/- টাকা ------ ারক নং- িহঃ 
িনঃ/অঃশাঃ/রাজ /১৬/২০০৬-
০৮                                            
তািরখঃ-০৮/০১/২০১৯ি ঃ। 

২ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার ল র উপেজলাধীন ছয়ধরা ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা  জনাব মাঃ 
মা ন কিবরক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী 

২,৮০৮/৫০ ( ই হাজার আটাশত আট/৫০) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

১৯৯০- ১৯৯১ইং ২,৮০৮/৫০ টাকা 
 

------ ারক নং- িহঃ 
িনঃ/অঃশাঃ/রাজ /৮৭/১৯৯২-১০                
তািরখঃ-০৮/০১/২০১৯ি ঃ। 

 
৩ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার ল র উপেজলাধীন বািলখা ইউিনয়ন 

িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা  জনাব মাঃ 
মা ন কিবরক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী 

১,১৭৯/১০ ( এক হাজার একশত ঊনআিশ/১০) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০০৭-২০০৮ইং ১,১৭৯/১০ টাকা 
 

 

------  

ারক নং- িহঃ 
িনঃ/অঃশাঃ/রাজ /১৬৬/২০০৮-
০৯                তািরখঃ-
০৮/০১/২০১৯ি ঃ। 

৪ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার ল র 
উপেজলাধীনরামভ রইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আ ল বারীক ক 
িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী ৩১,২০৫/১০ 

(একি শ  হাজার ইশত প চ/১০) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১১- ০১২ইং 
 

৩১,২০৫/১০ টাকা ------ ারক নং- 
৩১.০৫.৬১০০.৭৯২.০১.১৬৫.১১.
14     তািরখঃ-
০৯/০১/২০১৯ি ঃ। 
 

৫ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার গৗরী র উপেজলাধীন িসধলা 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ সােহব আলীক ক িম উ য়ন কর বাবদ 
সরকাির আদায়ী ৪,১৬৫/-(চার হাজার একশত য়ষি ) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১৬- ২০১৭ইং ৪,১৬৫/- টাকা --- ারক নং-
৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.165.১1.
81               তািরখঃ-
০৫/০2/২০১৯ি ঃ। 
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নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারক ও তািরখ 
আ সাত রাজ  িত 

৬ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার ল র উপেজলাধীন কামািরয়া 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ শাম ল হকক ক সরকাির আদায়ী 
১০,৩৩৬/-(দশ হাজার িতনশত ছি শ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১৫-২০১৬ইং ১০,৩৩৬/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.165.১1.
84                 তািরখঃ-
10/02/২০১9ি ঃ। 
 

৭ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার হা য়াঘাট উপেজলাধীন িবিভ  
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতাগনক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী 
২,২৬৮/- ( ই হাজার ইশত আটশি ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

১৯৯৪-৯৫ইং ২,২৬৮/- টাকা ------ ারক নং- িহঃ 
িনঃ/অঃশাঃ/রাজ /42/96-৮৮                                        
তািরখঃ- ১০/০2/২০১৯ি ঃ। 
 

৮ জামাল র জামাল র জলার ইসলাম র উপেজলাধীন গায়ােলরচর 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ খােল ল ইসলাম ক ক িম উ য়ন কর বাবদ 
আদায়ী মাট ৮,৪৩৭/-(আট হাজার চারশত স ইি শ) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৪-১৫ইং ৮,৪৩৭/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১
3.470      তািরখঃ-
25/0৯/২০১৮ি ঃ। 

৯ ঐ জামাল র জলার ইসলাম র উপেজলাধীন গায়ােলরচর 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ খােল ল ইসলাম ক ক িম উ য়ন কর বাবদ 
আদায়ী মাট ১৩,৫৫২/-( তর হাজার প চশত বায়া ) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৩-১৪ইং ১৩,৫৫২/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১
3.470      তািরখঃ-
25/0৯/২০১৮ি ঃ। 

১০ ঐ জামাল র জলার দওয়ানগ  উপেজলাধীন বাহা রাবাদ 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ খােল ল ইসলাম ক ক িম উ য়ন কর বাবদ 
আদায়ী মাট ৬,৭৬৩/-(ছয় হাজার সাতশত তষি ) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৩-১৪ইং ৬,৭৬৩/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১
3.470      তািরখঃ-
25/0৯/২০১৮ি ঃ। 

১১ ঐ জামাল র জলার ইসলাম র উপেজলাধীন নায়ারপাড়া 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ খােল ল ইসলাম ক ক িম উ য়ন কর বাবদ 
আদায়ী মাট ২২,৯৩০/-(বাইশ হাজার নয়শত ি শ) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১১-১২ইং ২২,৯৩০/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১
3.470      তািরখঃ-
25/0৯/২০১৮ি ঃ। 
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নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারক ও তািরখ 
আ সাত রাজ  িত 

১২ জামাল র জামাল র জলার মাদারগ  উপেজলাধীন নারীতলা 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ মিজবর রহমান ক ক িম উ য়ন কর বাবদ 
আদায়ী মাট ৪৬,৮৪১/-( ছচি শ হাজার আটশত একচি শ) 
টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৩-১৪ইং ৪৬,৮৪১/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১
3.৪৭৪      তািরখঃ-
৩০/০৯/২০১৮ি ঃ। 

১৩ ঐ জামাল র জলার মাদারগ  উপেজলা িম অিফেসর 
নািজর জনাব মাঃ মিফ র রহমান ক ক৩০,৭৭০/-
(ি শ হাজার সাতশত স র) টাকা রাজ  িত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ৩০,৭৭০/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১3
.৬৮৯                                                        
তািরখঃ-২৩/12/২০১8ি ঃ। 

১৪ ঐ জামাল র জলার মলা হ উপেজলাধীন র ঠ 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ২০১২-১৩ইং সেনর িহসাব 
িনরী ায় মাট ৩,৩৮,৩৮৯/-( িতন ল  আটি শ 
হাজার িতনশত উনন ই) টাকা রাজ  িত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১২-১৩ইং ----- ৩,৩৮,৩৮৯/- 
টাকা 

ারক নং-
৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০০7.১
3.৬৮৮     তািরখঃ-
২৩/1২/২০১8ি ঃ। 
 

১৫ ঐ জামাল র জলার বকশীগ  উপেজলাধীন বগারচর 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ আজমল হােসন ( বতমােন ম রচর 
ইউিনয়ন িম অিফস, বকশীগ ) ক ক িম উ য়ন কর 
বাবদ আদায়ী মাট১১,৬৯৩/-(এগার হাজার ছয়শত 
িতরান ই) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬-১৭ইং ১১,৬৯৩/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১3
.২১০           তািরখঃ-
২৩/04/২০১9ি ঃ। 
 

১৬ ঐ জামাল র জলার দওয়ানগ  উপেজলাধীন ডাংধরা ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 

আজমল হােসন ক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী 
২,৫৮,৩০৬/-( ই ল  আটা  হাজার িতনশত ছয়) টাকা 
আ সাৎএবং ১২,৫৬৮/-(বার হাজার প চশত আটষি ) টাকা 
রাজ  িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ------ ১২,৫৬৮/- টাকা ারক নং-
৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১
3.২৫১      তািরখঃ-
১৯/0৫/২০১৯ি ঃ। 
 

১৭ ঐ জামাল র জলার দওয়ানগ  উপেজলাধীন ডাংধরা ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 

আজমল হােসন ক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী 
২,৫৮,৩০৬/-( ই ল  আটা  হাজার িতনশত ছয়) টাকা 
আ সাৎএবং ১২,৫৬৮/-(বার হাজার প চশত আটষি ) টাকা 
রাজ  িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ------ ২,৫৮,৩০৬/- টাকা ারক নং-
৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০07.১
3.২০৯,তািরখঃ-
২৩/04/২০১9ি ঃ মা েম 
িন ি  করা হেয়েছ। 
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লাই/১8 মাস হেত ন/১9মাস পয  রং র িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ 

নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারক ও তািরখ 
আ সাত রাজ  িত 

১ রং র রং র জলার সদর উপেজলাধীন িবিভ  ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী/উপ-সহকারী কমকতাগণক ক সরকাির আদায়ী ১৪,৮১৯/- ( চৗ হাজার 
আটশত উিনশ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ১৪,৮১৯/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১মখ

).৬৬                                      
তািরখঃ-২৯/০1/২০১9ি ঃ। 

২ রং র রং র জলার পীরগাছা উপেজলাধীন কাি  ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব ব ল হােসনক ক সরকাির আদায়ী ৪৩,৫২১/২৫ 
( ততাি শহাজার প চশত এ শ/২৫) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ৪৩,৫২১/২৫ টাকা। ------ ারক নং-
৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১মখ

).৬৭                  তািরখঃ-
২৯/০১/২০১৯ি ঃ। 

৩ রং র রং র জলার পীরগাছা উপেজলাধীন ছাওলা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাব ব ল হােসনক ক সরকাির আদায়ী ২০,১৫২/-

(িবশহাজার একশত বায়া ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ২০,১৫২/-  টাকা 
 

 

------ ারক নং-
৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.(১মখ

).৬৮                  তািরখঃ-
২৯/০১/২০১৯ি ঃ। 
 

৪ রং র রং র জলার পীরগ  উপেজলাধীন পীরগ  পৗর িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মা ািফজার রহমানক ক সরকাির আদায়ী ৪৭,৮৯৫/-
(সাতচি শহাজার আটশত চান ই) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৪-১৫ইং 
 

৪৭,৮৯৫/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.85০০.৭৯২.০১.119.১1.69                                                         
তািরখঃ-29/০১/২০১৯ি ঃ। 
 
 

৫ নীলফামারী নীলফামারী জলার িকেশারগ  উপেজলাধীন িনতাই ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ শিফ ল ইসলামক ক সরকাির 
আদায়ী ৮,৩৬৯/-(আট হাজার িতনশত ঊনস র) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১২-১৩ইং ৮,৩৬৯/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.73০০.৭৯২.০১.১২0.১১.406                                                         
তািরখঃ-09/08/২০১৮ি ঃ। 

৬ নীলফামারী নীলফামারী জলার িকেশারগ  উপেজলা িম অিফেসর নািজর-
কাম-ক ািশয়ার জনাব মাঃ সিফয়ার রহমান ক ক ৮৬,২৫০/-
(িছয়ািশ হাজার ইশত প াশ) টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না 
িদেয়  আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ৮৬,২৫০/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.৭3০০.৭৯২.০১.120.১1.405
তািরখঃ-09/0৮/২০১৮ি ঃ। 
 
 

৭ নীলফামারী নীলফামারী জলার সদর উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স েহর 
ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতাগন জনাব মাঃ িমজা র রহমান 
চৗ রী এবং জনাব মাঃ ফা ক হােসন ক ক িবিভ  প ায় 

২৫,৫৩৭/-( িচশ হাজার প চশত স ইি শ) টাকা সরকাির কাষাগাের 
জমা না িদেয়  আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ২৫,৫৩৭/-টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.৭3০০.৭৯২.০১.120.১1.583          
তািরখঃ-31/১0/২০১8ি ঃ। 
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নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

৮ িদনাজ র িদনাজ র জলার কাহােরাল উপেজলাধীন র ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব কাওছার আহমদ 
ক ক ৩,৭৬৬/-(িতন হাজার সাতশত িছষি  ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ৩,৭৬৬/-  টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(২য় 
খ ).৩৭৭ তািরখঃ-৩১/07/২০১8ি ঃ। 

৯ িদনাজ র িদনাজ র জলার ঘাড়াঘাট উপেজলাধীন লািক র ইউিনয়ন িম 
অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা, জনাব হ াদ চ  রায় 
ক ক মাট ১,২২৫/-(এক হাজার ইশত িচশ ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ১,২২৫/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(২য় 
খ ).58৬                     তািরখঃ- 
01/১১/২০১৮ি ঃ। 

১০ িদনাজ র িদনাজ র জলার বীরগ  উপেজলাধীন মিরচা ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব আিজ ল ইসলাম 
ক ক ২৪,০২১/-(চি শ হাজার এ শ ) টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬-১৭ইং ২৪,০২১/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(২য় 
খ ).584                       তািরখঃ-
01/১১/২০১৮ি ঃ। 

১১ িদনাজ র িদনাজ র জলার িবরাম র উপেজলা িম অিফস এর নািজর কাম 
ক ািশয়ার ক ক মাট ৮,০৫২/-(আট হাজার বায়া  ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ৮,০৫২/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(২য় 
খ ).585                         
১২তািরখঃ-01/১০/২০১৮ি ঃ। 

১২ িদনাজ র িদনাজ র জলার িচিররব র উপেজলাধীন অমর র ইউিনয়ন িম 
অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাজনাব মািম ল ইসলাম 
ক ক ১,০০০/- ( এক হাজার ) টাকা  আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৬-১৭ইং ১,০০০/-টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(২য় 
খ ).587                         
তািরখঃ-01/১০/২০১৮ি ঃ। 

১৩ িদনাজ র িদনাজ র জলার পাবতী র উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স েহর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাগণ ক ক মাট ১৪,৫৯১/-( চৗ  হাজার 
প চশত একান ই ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬-১৭ইং ১৪,৫৯১/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(২য় 
খ ).৩২তািরখঃ-১৫/০১/২০১৯ি ঃ। 

১৪ িদনাজ র িদনাজ র জলার কাহােরাল উপেজলা িম অিফেসর অ েমািদত 
খািরজ কস স েহর খািরজ িফ, খিতয়ান িফ, জিরপ িফ ইত ািদ 
বাবদ অনাদায়ী ১,৪৯,৬৯৫/-(এক ল  ঊনপ াশ হাজার ছয়শত 

চান ই) টাকা রাজ  িতর সং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৪-১৫ইং 
 

১,৪৯,৬৯৫/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(২য় 
খ ).195     তািরখঃ-
১৫/04/২০১৯ি ঃ। 

১৫ িদনাজ র িদনাজ র জলার কাহােরাল উপেজলাধীন র র ইউিনয়ন িম 
অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাজনাব মাঃ রজাউল 
কিরম ক ক ১,০০০/- ( এক হাজার ) টাকা  আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬-১৭ইং ১,০০০/-টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(২য় 
খ ).৩১ তািরখঃ-১৫/01/২০১9ি ঃ। 
 
 

১৬ িদনাজ র িদনাজ র জলার িবরল উপেজলাধীন মংগল র ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব খােদ ল ইসলাম ক ক ৩,৩১১/-
(িতন হাজার িতনশত এগার ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬-১৭ইং ৩,৩১১/- টাকা ------ ারকনং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(২য় 
খ ).৯৩ তািরখঃ-১৩/02/২০১9ি ঃ। 
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নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

১৭ িদনাজ র িদনাজ র জলার ঘাড়াঘাট উপেজলাধীন িবরাহীম র ইউিনয়ন িম 
অিফস এরইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব আিম ল ইসলাম 
ক ক ২,৩১৩/-( ই হাজার িতনশত তর ) টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭-১৮ইং ২,৩১৩/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(
৩য় খ ).184                     
তািরখঃ-09/04/২০১৯ি ঃ। 

১৮ িদনাজ র িদনাজ র জলার িবরাম র উপেজলাধীন িবরাম র ইউিনয়ন িম 
অিফস এরইউিনয়ন িমউপ-সহকারী কমকতা জনাব রমানাথ রায় 
ক ক ১,০৯৬/-(এক হাজার িছয়ান ই ) টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭-১৮ইং ১,০৯৬/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1.
(৩য় খ ).২৭৪        তািরখঃ-
১১/0৬/২০১৯ি ঃ। 

১৯ িদনাজ র িদনাজ র জলার পাবতী র উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম অিফস 
স েহর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাগন ক ক ২,৫১৬/-( ই 
হাজার প চশত ষাল ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১৭-১৮ইং ২,৫১৬/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1.
(৩য় খ ).২৭৩ তািরখঃ-
১১/0৬/২০১৯ি ঃ। 

২০ িদনাজ র িদনাজ র জলার হািকম রউপেজলা িম অিফস এর নািজর 
কাম ক ািশয়ার জনাব বা ল হােসন ক ক মাট ২,৩০০/-( ই 
হাজার িতনশত ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ২,৩০০/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1.
(২য় খ ).২৬৮তািরখঃ-
১১/0৬/২০১৯ি ঃ। 

২১ িদনাজ র িদনাজ র জলার সদর উপেজলাধীন িবিভ  ইউিনয়ন িম অিফস 
স েহর ইউিনয়ন িম সহকারী/ উপ-সহকারী  কমকতাগণ ক ক 
৫,১০২/-(প চ হাজার একশত ই) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ৫,১০২/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1.
(২য় খ ).২৬৯          তািরখঃ-
১১/0৬/২০১৯ি ঃ। 

২২ প গড় প গড় জলার সদর উপেজলাধীন সাতেমরা ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ হিক ল ইসলাম 
(বতমােন এল, িপ আর এ আেছন) ক ক ১০,৯৩৪/-(দশ হাজার 
নয়শত চৗি শ) টাকা রাজ িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ১০,৯৩৪/-টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১
২.৪০১তািরখঃ-
০৮/0৮/২০১৮ি ঃ। 

২৩ প গড় প গড় জলার সদর উপেজলাধীন হািড়ভাসা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ র ইসলাম (বতমােন দবীগ  উপেজলাধীন 

িচলাহা  ইউিনয়ন িম অিফেস কমরত আেছন) ক ক ১,১৫৪/-(এক হাজার 
একশত য়া ) টাকা আ সাত এবং ১৪,৮৯৪/-( চৗ  হাজার আটশত রান ই) 
টাকা রাজ িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ১৪,৮৯৪/-টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১
২.400                                                   
তািরখঃ-০৮/0৮/২০১৮ি ঃ। 

২৪ প গড় প গড় জলার সদর উপেজলাধীন হািড়ভাসা ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা (ভারঃ) জনাব মাঃ আ ল মা ান 
(বতমােন দবীগ  উপেজলাধীন দ পাল ইউিনয়ন িম অিফেস 
কমরত আেছন) ক ক ১,৪২৫/-(এক হাজার চারশত িচশ) টাকা 
আ সাত এবং ২,৩৫১/-( ই হাজার িতনশত একা ) টাকা 
রাজ িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ১,৪২৫/- টাকা ২,৩৫১/- টাকা। ারক নং-
৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১
২.২৭৭ তািরখঃ-
১১/0৬/২০১৯ি ঃ। 
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লাই/১8 মাস হেত ন/১9মাস পয  রাজশাহী িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ 

নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

১ নােটার নােটার জলার বাগািতপাড়া উপেজলাধীন ফা য়ারিদয়ার ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ভার া  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 

এমরান হােসন ধা ইেতা েব য সকল ইউিনয়ন িম অিফস স েহ 
কমরত িছেলন সই সকল ইউিনয়ন িম অিফস স েহর িবেশষ 
িহসাব িনরী াসং া   িতেবদন। 

----- ১,১১,৭৫৬/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.69০০.৭৯২.০১.123.
১1.১২৭ তািরখঃ-
২৬/০২/২০১৯ি ঃ। 
 

 

২ নােটার নােটার জলার বাগািতপাড়া উপেজলাধীন ফা য়ারিদয়ার ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ভার া  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 

এমরান হােসন ধা ক ক সরকাির আদায়ী ৫,০৭,৭৩২/-( প চ ল  
সাত হাজার সাতশত বি শ) টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ৫,০৭,৭৩২/- টাকা। ------ ারক নং-
৩১.০৫.69০০.৭৯২.০১.123.১1
.১২৬ তািরখঃ-
২৬/0২/২০১৯ি ঃ। 
 

৩ জয় রহাট জয় রহাট জলার কালাইউপেজলাধীন নট ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ মা র 
রিশদক ক সরকাির আদায়ী ৫,১০৮/-(প চ হাজার একশত 
আট) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ৫,১০৮/-  টাকা 
 

 

------ ারক নং-
৩১.০৫.38০০.৭৯২.০১.০08.
১5.227তািরখঃ-
02/05/২০১9ি ঃ। 

৪ ব ড়া ব ড়া জলার িশবগ  উপেজলাধীন আট ল ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা (ভার া ) জনাব মাঃ গালাম 
মা ফাক ক সরকাির আদায়ী ২০,৭৮৭/-(িবশ হাজার সাতশত 

সাতািশ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ২০,৭৮৭/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.
১1.(২য় খ ).৩৬৮    
তািরখঃ-২৯/0৭/২০১৮ি ঃ। 

৫ ব ড়া ব ড়া জলার নট উপেজলাধীন বড়ইতলী ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ জািকর হােসন 
(ভার া )ক ক সরকাির আদায়ী ৭,৭৭৮/-(সাত হাজার সাতশত 
আটা র) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ৭,৭৭৮/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.
১1.(২য় খ ).৩৬৪    
তািরখঃ-২৯/0৭/২০১৮ি ঃ। 

৬ ব ড়া ব ড়া জলার পচািচয়া উপেজলাধীন তােলারা ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আমজাদ 
হােসনক ক সরকাির আদায়ী ৭,৩৬৮/-(সাত হাজার িতনশত 

আটাষি ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন 

২০১৬- ১৭ইং ৭,৩৬৮/-টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.
১1.(২য় খ ).৩৬৫    
তািরখঃ-২৯/0৭/২০১৮ি ঃ। 
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নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

৭ ব ড়া ব ড়া জলার িশবগ  উপেজলাধীন িশবগ  ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা (ভার া ) জনাব মাঃ রজাউল 
কিরমক ক সরকাির আদায়ী ৪,৭৯৮/-(চার হাজার সাতশত 
আটান ই) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ৪,৭৯৮/-টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1
.(২য় খ ).৩৬৬    তািরখঃ-
২৯/0৭/২০১৮ি ঃ। 

৮ ব ড়া ব ড়া জলার িশবগ  উপেজলাধীন পীড়ব ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ভার া  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ দৗলত 
জামানক ক সরকাির আদায়ী ১৪,৯৯১/-( চৗ  হাজার নয়শত 
একান ই) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ১৪,৯৯১/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1
.(২য় খ ).৩৬৭    তািরখঃ-
২৯/0৭/২০১৮ি ঃ। 

৯ ব ড়া ব ড়া জলার সদর উপেজলাধীনিনিশ ারা ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম ক ক 
সরকাির আদায়ী ১,২০,১৩৭/-(এক ল  িবশ হাজার একশত 
স ইি শ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ১,২০,১৩৭/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1
.(২য় খ ).৬৫৩    তািরখঃ-
০৫/১২/২০১৮ি ঃ। 

১০ ব ড়া ব ড়া জলার শাজাহান র উপেজলাধীনখরনা ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা (ভার া ) মাঃ সাই ল 
ইসলাম ক ক সরকাির আদায়ী ৯,২৬০/-(নয় হাজার ইশত ষাট) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ৯,২৬০/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1
.(২য় খ ).১৩৫    তািরখঃ-
০৬/0৩/২০১৯ি ঃ। 

১১ ব ড়া ব ড়া জলার িশবগ  উপেজলাধীনদািড়দহ ও পীরব ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা (ভার া ) জনাব মাঃ 
দৗলত জামান ( পীরব ইউিনয়ন িম অিফেস অিতির  দািয়ে  

িছেলন) ক ক সরকাির আদায়ী ১১,৩২৯/-(এগার হাজার িতনশত 
ঊনি শ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ১১,৩২৯/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.10০০.৭৯২.০১.০26.১1
.(২য় খ ).১৩৪    তািরখঃ-
০৬/0৩/২০১৯ি ঃ। 

১২ নওগ  নওগ  জলার পারশা উপেজলাধীন গাং িরয়া -ছাওড় ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ ফরহাদ 
হােসন চৗ রীক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী 

১৫,৩৫০/-(পেনর হাজার িতনশত প াশ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৩-১৪ইং ১৫,৩৫০/- টাকা  ারক নং-
৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.11
2.১4.৫২৬       তািরখঃ-
১৪/১০/২০১8ি ঃ। 

১৩ নওগ  নওগ  জলার মা া উপেজলাধীন াবাদ-কািলকা র ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব এস,এম 

ওয়ােহ ামানক ক সরকাির আদায়ী ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬-১৭ইং ১০,০০০/- টাকা  ারক নং-
৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.112.
১4.(২য় খ ).৫৩১           
তািরখঃ-১৬/১০/২০১৮ি ঃ। 

 



২০১৮-২০১৯ অথ বৎসেরর বািষক িনরী া িতেবদন 56 

নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

১৪ নওগ  নওগ  জলার প ীতলা উপেজলাধীন ঘাসনগর - আমাইর ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আঃ 

মা ানক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী ১৯,৫৯৪/-(উিনশ 
হাজার প চশত রান ই) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ১৯,৫৯৪/- টাকা  ারক নং-
৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.11
2.১4.655       তািরখঃ-
০৫/1২/২০১8ি ঃ। 

১৫ নওগ  নওগ  জলার প ীতলা উপেজলাধীন ঘাষনগর-আমাইড় ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব আ  সা মাঃ 

মাহিফ র রহমানক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী 
১০,২২২/-(দশ হাজার ইশত বাইশ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০০৯- ১০ইং ১০,২২২/- টাকা  ারক নং-
িহঃিনঃ/অঃশাঃ/রাজ /নও
গ /১৩১/২০১০-৯২ তািরখঃ-
১৩/02/২০১৯ি ঃ। 

১৬ নওগ  নওগ  জলার প ীতলা উপেজলাধীন বহ ল র (নিজ র-পা চরা) 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা 
জনাবেমাঃ গালাম মা ফাক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির 
আদায়ী ১৭,১৫৪/-(সেতর হাজার একশত য়া ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০০৪-০৫ইং ১৭,১৫৪/- টাকা  ারক নং-
িহঃিনঃ/অঃশাঃ/রাজ /নওগ /
২৫/২০০৬-৯৪                                
তািরখঃ-১৩/02/২০১৯ি ঃ। 

১৭ নওগ  নওগ  জলার সাপাহার উপেজলাধীন আইহাই-পাতাড়ী ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আলাউি নক ক 
িবিধবিহ ত ভােব খাস খিতয়ান  ৩.১১ একর স ি র ি  
মািলকানায় দািখলা দান করায় সরকােরর আ মািনক ৫৭,০০০০০/-(সাতা  
ল ) টাকা িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-১৬ইং ------ ৫৭,০০০০০/- টাকা ারক নং-
৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.11
2.১1.২৬৬তািরখঃ-
৩০/০৫/২০১৯ি ঃ। 

১৮ নওগ  নওগ  জলার মা া উপেজলাধীন সরকাির জলমহােলর ইজারার 
টাকা ইজারাদারগেনর িনকট থেক আদায় না করার ফেল সরকােরর 
৮,৭২,৫৯৭/-(আট ল  বাহা র হাজার প চশত সাতান ই) টাকা 
রাজ িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ------- ৮,৭২,৫৯৭/- টাকা ারক নং-
৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.112.
১4.(২য় খ ).২৮৯       
তািরখঃ-১৭/0৬/২০১9ি ঃ। 

১৯ নওগ  নওগ  জলার প ীতলা উপেজলাধীন িবিভ  ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতাগন ক ক িম উ য়ন 
কর বাবদ সরকাির আদায়ী ১০,৫৯২/-(দশ হাজার প চশত িবরান ই) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

১৯৯৮-৯৯ইং ১০,৫৯২/- টাকা ------ ারক নং-
িহঃিনঃ/অঃশাঃ/রাজ /নওগ /
৫৮/২০০০-২৮৮                                
তািরখঃ-১৭/0৬/২০১৯ি ঃ। 

২০ নওগ  নওগ  জলার মা া উপেজলা িম অিফেসর অ েমািদত 
খািরজ কেসর খািরজ িফ,খিতয়ান িফ বাবদ ২,৭০,১৩০/-
( ই ল  স র হাজার একশত ি শ) টাকা রাজ  িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০০৮-০৯ইং ------- ২,৭০,১৩০/-টাকা ারক নং-
িহঃিনঃ/অঃশাঃ/রাজ /নও
গ /১৬/২০১০-525  
তািরখঃ-১৪/1০/২০১৮ি ঃ। 
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লাই/১8 মাস হেত ন/১9মাস পয  লনা িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ 

নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

১ মা ড়া মা ড়া জলার সদর উপেজলা পৗর িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ উ ল 
িময়াক ক সরকাির আদায়ী ৪৩,৬৮৪/-( ততাি শ হাজার 
ছয়শত রািশ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১৭- ১৮ইং ৪৩,৬৮৪/-টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০১৫.
১৩.৪৮২           তািরখঃ-
০১/১০/২০১৮ি ঃ। 
 

২ য়াডাংগা য়াডাংগা জলার দা ড় দাউপেজলাধীন কাপাসডাংগা 
ইউিনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ আ ল কােশম ক ক ১২,২১২/-(বার হাজার ইশত 
বার) টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ১২,২১২/-টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.18০০.৭৯২.০১.173.
১1.১৫৫                     
তািরখঃ-২১/০৩/২০১৯ি ঃ। 
 

৩ নড়াইল নড়াইল জলার লাহাগড়া উপেজলা িম অিফস এর 
নািজর জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম ক ক সরকাির 
আদায়ী ৩,৯০০/- টাকা আ সাৎ,৫,৪০০/-টাকা কম আদায় 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 
 

 

২০১৫- ১৬ি ঃ ৯,৫০০/৮০ টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.17
6.১1.(2য় 
খ ).379তািরখঃ-
01/0৮/২০১8ি ঃ। 
 

৪ নড়াইল নড়াইল জলার সদর উপেজলাধীন িসংগােশাল র ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 

মা ােমাঃ হায়দার আলী ক ক সরকাির আদায়ী ১০,১১১/-
(দশ হাজার একশত এগার) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ১০,১১১/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.
১1.(2য় খ ).৪৯৪ তািরখঃ-
০৩/10/২০১8ি ঃ। 
 

৫ নড়াইল নড়াইল জলার সদর উপেজলা িম অিফেসর অিফস সহায়ক 
জনাব মাঃ আ াস আলী (িপ,আর,এল ভাগরত) ক  বতন, 
বািড় ভাড়া, ও উৎসব ভাতা বাবদ ৪,৮২৮/- (চার হাজার 
আটশত আটাশ) টাকা অিতির  দান সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ৪,৮২৮/- টাকা ----- ারক নং-
৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.
১1.(2য় খ ).৪৯৫ তািরখঃ-
০৩/10/২০১8ি ঃ। 
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নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

৬ নড়াইল নড়াইল জলার সদর উপেজলাধীন আউিড়য়া ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 

ল আলম ী ক ক সরকাির আদায়ী ২,৮০০/-(দশ হাজার 
একশত এগার) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ২,৮০০/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.
১1.(2য় খ ).৪৯৬ তািরখঃ-
০৩/10/২০১8ি ঃ। 

৭ নড়াইল নড়াইল জলার কািলয়া উপেজলাধীন খািসয়াল ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব সয়দ 
িজ াত আলী ক ক সরকাির আদায়ী ১,২০,৮৪৮/- ( এক ল  
িবশ হাজার আটশত আটচি শ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৪- ১৫ি ঃ ১,২০,৮৪৮/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.
১1.540     তািরখঃ-
18/10/২০১৮ি ঃ। 
 

৮ নড়াইল নড়াইল জলার সদর উপেজলাধীন ভ িবলা ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
আ  ব ার আলী িব াস ক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির 
আদায়ী ১০,৭৩৮/- (দশ হাজার সাতশত আটি শ) টাকা 
আ সাৎ ও ৯০৪/-(নয়শত চার) টাকারাজ িত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ১০,৭৩৮/- টাকা ৯০৪/- টাকা ারক নং-
৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.
১1.(২য় খ ).৫৭৩         
তািরখঃ-৩০/১০/২০১৮ি ঃ। 
 

৯ নড়াইল নড়াইল জলার সদর উপেজলাধীন শাহাবাদ ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
মিহ ল ইসলাম জমা ার ক ক সরকাির আদায়ী ৩,৪০৪/-(িতন 
হাজার চারশত চার) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ৩,৪০৪/- টাকা ----- ারক নং-
৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.
১1.(2য় খ ).572 তািরখঃ-
30/১০/২০১8ি ঃ। 
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লাই/১8 মাস হেত ন/১9মাস পয  বিরশাল িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ 

নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

১ ভালা ভালা জলার সদর উপেজলাধীন িভিপ তহশীল ও  িভিপ 
িনবাহী শাখার জনাব মাঃ ফিরদউি ন িভিপ  সহকারী ও িভিপ 
আদায়কারী ক ক মং ৩4,৮৭০/৩৮ ( চৗি শ হাজার আটশত 
স র/৩৮) টাকা আ সাত  সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১৬- ১৭ইং ৩4,৮৭০/৩৮টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.09০০.৭৯২.০১.০63.
১২.২০ তািরখঃ-
০৯/01/২০১9ি ঃ। 
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লাই/১8 মাস হেত ন/১9মাস পয  চ াম িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ 

নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

১ ফনী ফনী জলার পর রাম উপেজলাধীন িচথিলয়া ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা জনাব বা  দবাশীষ 
রায় ক ক িম উ য়ন কর বাবদ আদায়ী ৪৩,৬২৭/- ( ততাি শ 
হাজার ছয়শত সাতাশ) টাকা আ সাৎসং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ৪৩,৬২৭/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.30০০.৭৯২.০১.০11.১4
.৪৭৯             তািরখঃ-
৩০/09/২০১8ি ঃ। 

২ িম া িম া জলার া ণপাড়া উপেজলা িম অিফেসর (বতমােন 
উপেজলা িনবাহী অিফস,িততােস কমরত),জনাব মাঃ আ র 
রউফ,অিফস সহকারী/নািজর, ক ক িবিভ  ভােব ২৬,৭১০/- (ছাি শ 
হাজার সাতশত দশ) টাকাআ সাত এবং িবিভ  কমকতা/ 
কমচারীগণেক ১৫,০৭৩/- টাকাবাড়ী ভাড়া বাবদ অিতির  দান 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫- ১৬ি ঃ ২৬,৭১০/-টাকা 
১৫,০৭৩/-টাকা। 

------ ারক নং-
৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০7১.১2
.498তািরখঃ-
02/10/২০১8ি ঃ। 

৩ িম া (উ র) িম া জলার দাউদকাি  উপেজলা িম অিফেসর িবিবধ খােত 
জমা ত মং ৬,০৯,৬৭৯/- (ছয় ল  নয় হাজার ছয়শত ঊনআিশ) 
টাকা াংক ক ক চালােনর মা েম ল কােড জমা দান সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ৬,০৯,৬৭৯/- টাকা ------ ারক নং-
৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০7১.১2
.৬৯০তািরখঃ-
২৪/1২/২০১8ি ঃ। 

4 িম া 
(দি ন) 

িম া জলারসদর দি ন উপেজলা িম অিফেসর নািজর 
কাম-ক ািশয়ার, জনাব মাঃ মিন ল ইসলাম ক ক সরকাির 
আদায়ী ৯৬,৬৯১/-( িছয়ান ই হাজার ছয়শত একান ই) টাকা 
তহিবল তছ প সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ৯৬,৬৯১/-টাকা ----- ারক নং-
৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০0১.১3
.৩৩ তািরখঃ-১৫/01/২০১9ি ঃ। 

৫ িম া 
(দি ন) 

িম া জলার মেনাহরগ  উপেজলা িম অিফেসর িবনয়ঘর 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
হািব র রহমান ক ক িম উ য়ন কর কম আদায় করায় ১৮,৭৭২/- 
(আঠার হাজার সাতশত বাহা র) টাকা রাজ িত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৪- ১৫ইং          ------ ১৮,৭৭২/-টাকা ারক নং-
৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০0১.১3
.৬৯৭তািরখঃ-
২৭/১২/২০১৮ি ঃ। 
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নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

৬ িম া 
(দি ন) 

িম া জলার লাকসাম উপেজলা িম অিফেসর জনাব মাহা দ 
আসলাম অিফস সহকারী/নািজর ক ক অৈবধভােব য়া িবল 
ভাউচােরর মা েম পাশাক, আসবাবপ  এবং বাধাই খাত হেত 
পাশাক াি , আসবাব প  রিজ ার ও বাধাই এর চািহদা প  
ািতত ৫৩,০০০/- (িত া  হাজার) টাকা উে ালন কের মালামাল 
হীতার া র না িনেয় আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৩- ১৪ইং ৫৩,০০০/- টাকা ----- ারক নং-
৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০0১.১3
.৬৯৮ তািরখঃ-
২৭/12/২০১8ি ঃ। 
 

৭ চ দ র চ দ র জলার ক য়া উপেজলাধীন ক য়া পৗর িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাহা দ উ াহ ক ক 
সরকাির আদায়ী ৬,৬৪৪/-(ছয় হাজার  ছয়শত  য়াি শ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ৬,৬৪৪/- টাকা ----- ারক নং-
৩১.০৫.13০০.৭৯২.০১.০57.
১1.695         তািরখঃ-
26/12/২০১8ি ঃ। 

৮ চ দ র চ দ র জলার সদর উপেজলাধীন বািলয়া ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ িমজা র রহমান ক ক 
সরকাির আদায়ী ১২,৮৭৬/-(বার হাজার আটশত িছয়া র) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ১২,৮৭৬/- টাকা ----- ারক নং-
৩১.০৫.13০০.৭৯২.০১.০57.
১1.477     তািরখঃ-
৩০/০৯/২০১8ি ঃ। 

৯ চ দ র চ দ র জলার ফিরদগ  উপেজলা িম অিফেসর অিফস 
সহকারী (ভার া  নািজর) জনাব মাঃ আ ল 
কােসমক কসরকাির আদায়ী ৪,৭৫০/-(চার হাজার সাতশত 
প াশ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫- ১৬ি ঃ ৪,৭৫০/-টাকা ----- ারক নং-
৩১.০৫.13০০.৭৯২.০১.০57.
১1.৪৭৮                                                         
তািরখঃ-৩০/09/২০১8ি ঃ। 

১০ নায়াখালী নায়াখালী জলার সনবাগ উপেজলাধীন সনবাগ সদর পৗর 
িম অিফেসর জনাব কাজী মাঃ িনজাম উি ন ইউিনয়ন িম 

সহকারী কমকতা ক ক ৩,৭৪৮/-(িতন হাজার সাতশত 
আটচি শ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬- ১৭ইং ৩,৭৪৮/- টাকা ----- ারক নং-
৩১.০৫.৭5০০.৭৯২.০১.০৪8.
১২.৪৭৬                                               
তািরখঃ-৩০/০৯/২০১৮ি ঃ। 

১১ নায়াখালী নায়াখালী জলার বগমগ  উপেজলা িম অিফেসর জনাব 
মাঃ মা ফা অিফস সহকারী (ভার া  নািজর) 

ক ক১০,৯৮১/-( দশ হাজার নয়শত একািশ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ১০,৯৮১/-টাকা ----- ারক নং-
৩১.০৫.৭5০০.৭৯২.০১.০৪8.
১২.৭৬                তািরখঃ-
০৩/0২/২০১9ি ঃ। 

১২ নায়াখালী নায়াখালী জলার কা ানীগ  উপেজলাধীন ছা র ইউিনয়ন 
িম অিফেসর জনাব মাঃ িগয়াস উি ন ইউিনয়ন িম উপ- 

সহকারী কমকতা ক ক ৩,০৪০/-(িতন হাজার চি শ) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭- ১৮ইং ৩,০৪০/- টাকা ----- ারক নং-
৩১.০৫.৭5০০.৭৯২.০১.০৪8.
১২.২৩০ তািরখঃ-
০৫/0৫/২০১৯ি ঃ। 
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নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারক ও তািরখ 

১৩ ল ী র ল ী র জলার সদর উপেজলাধীন শাখালী ইউিনয়ন িম 
অিফেসর জনাব বাহাউি ন ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতাক ক ২৩,৪৫১/-( তইশ হাজার চারশত একা ) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১৬- ১৭ইং ২৩,৪৫১/-টাকা ----- ারক নং-
৩১.০৫.51০০.৭৯২.০১.০১2.
১4.696               তািরখঃ-
27/12/২০১8ি ঃ। 
 

১৪ ল ী র ল ী র জলার রায় র উপেজলাধীন বামনী ইউিনয়ন িম 
অিফেসর জনাব আ ল আলী ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
ক ক ৯,৩১৬/-(নয় হাজার িতনশত ষাল) টাকা রাজ িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১৭- ১৮ইং ৯,৩১৬/-টাকা ----- ারক নং-
৩১.০৫.51০০.৭৯২.০১.০১2.
১4.161 তািরখঃ-
24/03/২০১9ি ঃ। 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িমর র এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯৭১৬.০০ ২,১৭০.০০ 

২. ঢাকা-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লশান এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,১৯১.০০ ১১,৭৮৯.০০ 

৩. ঢাকা-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সাভার উপেজলা এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭০,৩৬৮.০০ ৪,৭৫০.০০ 

৪. ঢাকা-১ ঢাকা জলাধীন উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ ১,৮৮০.০০ ৬,৩২৩৮.০০ 

৫. ঢাকা-১ ঢাকা জলা শাসক এর কাযালয়, এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১৮,২৮,৮৪,৬০০.০০ 

৬. ঢাকা-১ জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ১২২৩.০০ 

  মাট = ৯৫,১৫৫.০০ ১৮,৪৩,৪৪,৬১৩.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-২ সহকারী কিমশনার ( িম) তজগ ও রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮,৭৫৪.০০ - 

২. ঢাকা-২ সহকারী কিমশনার ( িম) মিতিঝল রাজ  সােকল   এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৯৪,৫২৬.০০ - 

৩. ঢাকা-২ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দাহার এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯৩৮.০০ - 

৪. ঢাকা-২ িম রকড ও জিরপ অিধদ র, তজগ ও, ঢাকা ২০১৭-২০১৮  ৫,৬২,৩৯৮.০০ 

৫. ঢাকা-২ তজগ ও সেটলেম  স ২০১৭-২০১৮  - ২০০.০০ 

  মাট = ৫,০৪,২১৮.০০ ৫,৬২,৫৯৮.০০ 
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িমক 
নং 

জলার 
নাম 

িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৩ সহকারী কিমশনার( িম)এরকাযালয়,রমনা রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন রমনা ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,১১৪.০০ ৩৭২.০০ 

২. ঢাকা-৩ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, করাণীগ  এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,৪৬৮.০০ ৬১০.০০ 

৩. ঢাকা-৩ সহকারী কিমশনার কাতয়ালী রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৬০০.০০ ৪৬০.০০ 

৪. ঢাকা-৩ সহকারী কিমশনার ( িম)এরকাযালয়,ধানমি  রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৫০৭.০০ ৫৭০.০০ 

৫. ঢাকা-৩ িম আিপল বাড ২০১৭-২০১৮ - ৫৫,০২০.০০ 

৬. ঢাকা-৩  জলা শাসক এর কাযালয়, এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ১,০০০.০০ ১,১২০.০০ 

  মাট = ২৪,৭৪৯.০০ ৮,৬৫২.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম  িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৪ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ক া নেম  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭৫,৯৪২.০০ ১৫,৯৬২.০০ 

২. ঢাকা-৪ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আিমনবাজার এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৫,৮৮৫.০০ ৩৬,০০০.০০ 

৩. ঢাকা-৪ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আ িলয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩৭২৪.০০ ৭১২৮.০০ 

৪. ঢাকা-৪ কাট অব ওয়াডস ভাওয়াল রাজ এে ট, ঢাকা ২০১৭-২০১৮ ৩০০.০০ ১৮,৪৭৬.৭০ 

৫. ঢাকা-৪ িদয়ারা সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৪৪৪৩.০০ 

৬. ঢাকা-৪ ভাসােনটক নবাসন ক  ২০১৭-২০১৮ ১,০০৮৯৭.০০ - 

  মাট = ২,২৬,৭৪৮.০০ ৮২,০০৯.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৫ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, করাণীগ  (দি ন) এবং উহার আওতাধীন ভাঢ া ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৭-২০১৮ ১২,৪২৭.০০ - 

২. ঢাকা-৫ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ধামরাই এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৫০০.০০ ৬,৪৫৫.০০ 

৩. ঢাকা-৫ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ডমরা এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,৯৪৬.০০ - 

৪. ঢাকা-৫ িম শাসন িশ ন ক  ২০১৭-২০১৮ - ৪,১৩১.০০ 

  মাট = ১৮,৮৭৩.০০ ১০,৫৮৬.০০ 

 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৬ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লালবাগ এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩৫২৯২.০০ ৮০৯.০০ 

২. ঢাকা-৬ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাহা দ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৭৭০.০০ ৬০.০০ 

৩. ঢাকা-৬ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নবানগ  এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২২৮১৪.০০ ৩১৪৯৬.০০ 

৪. ঢাকা-৬ িম সং ার বাড, ঢাকা ২০১৭-২০১৮ - ১৬৬৬৭.৯০ 

৫. ঢাকা-৬ উপ- িম সং ার কিমশনার অিফস, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা ২০১৭-২০১৮ - ১৬৫৫.০০ 

৬. ঢাকা-৬ কাড অফ ওয়াডস, ঢাকা নবাব ট ২০১৭-২০১৮ ৪০.০০ ২২৯১৭২৫.৩২ 

  মাট = ৬২,৯১৬.০০ ২৩,৪২,৪১৩.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নারায়ণগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নারায়ণগ  সদর এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২৪,০৫০.০০ ২,৫৯০.০০ 

২. 

 

নারায়ণগ  

 

সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ফ া রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০১৭-২০১৮ ৪৩,৩৯৭.০০ ৬২০.০০ 

৩. নারায়ণগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িসি রগ  রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০১৭-২০১৮ ১৯,৪২৫.০০ - 

৪. নারায়ণগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ব র এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৩৮,৬৮১.০০ - 

৫. নারায়ণগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সানারগ ও এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৩৩,২৯৭.০০ - 

৬. নারায়ণগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পগ  এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৫১,৪৭৬.০০ - 

৭. নারায়ণগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আড়াইহাজার এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১৪,৭২৮.০০ - 

৮ নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলা শাসক কাযালেয়র  এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৯. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলা শাসক কাযালেয়র  এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৩,২০,৮৫০.০০ 

   মাট = ২,২৫,০৫৪.০০ ৩,২৪,০৬০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. গাজী র-১ গাজী র জলার সদর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৪৫,৮২৭.০০ - 

২. গাজী র-২ গাজী র জলার টংগী রাজ  সােকল িম অিফস এবং সােকলাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৬,২০৪.০০ - 

৩. গাজী র-১ গাজী র জলার র উপেজলা িম অিফস এবং উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১,১৮,৪৭৪.০০ - 

৪. গাজী র-২ গাজী র জলার কািলয়াৈকর উপেজলা িম অিফস এবং উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৬,৩০০.০০ - 

৫. গাজী র-১ গাজী র জলার কািলগ  উপেজলা িম অিফস এবং উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৫১,৪৭১.০০ - 

৬. গাজী র-২ গাজী র জলার কাপািসয়া উপেজলা িম অিফস এবং উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১৬,৫৮১.০০ ৭৭,২৪৪.০০ 

৭. গাজী র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৫,৯১০.০০ 

৮. গাজী র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৩,২১০.০০ 

   মাট = 
২,৪৪,৮৫৭.০০ ৮৬,৩৬৪.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নরিসংদী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নরিসংদী সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৩২,০২৯.০০ ২,২৩৫.০০ 

২. নরিসংদী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মেনাহরদী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২৭,৭৮১.০০ ৪,৭৯৭.০০ 

৩. নরিসংদী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িশব র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৯,৪০৪.৪০ ৯৫০.০০ 

৪. নরিসংদী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পলাশ এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১১,৪৮৯.০০ ৩৫,৬৯৫.০০ 

৫. নরিসংদী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বলাব এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১২,১৩৪.০০ ১,৪৯২.০০ 

৬. নরিসংদী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রায় রা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১০,৬৮৪.০০ ১৪,৫৭২.০০ 

৭. নরিসংদী  জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ০ ৩২০.০০ 

৮. নরিসংদী  জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ০ ২০,২৪,৮৪৫.০৭ 

   মাট = ১,০৩,৫২১.৪০ ২০,৮৪,৯০৬.০৭ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় মািনকগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮,০০৫.০০ - 

২. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় িসংগাইর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৭,৯৬৯.০০ - 

৩. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় সা িরয়া এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১২,১০১.০০ - 

৪. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় িশবালয় এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৪,২৩৭.০০ - 

৫. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় দৗলত র এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৯৪৭.০০ - 

৬. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় িঘওর এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,০৪৫.০০ - 

৭. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় হিররাম র এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,২২০.০০ - 

৮. মািনকগ  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৯. মািনকগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

   মাট = ৯৮,৫২৪.০০ - 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ফিরদ র সদর এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১১,৬১৯.০০ ৩৩০.০০ 

৩. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভাংগা এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,৮৬১.০০ ২৪,৬০,৭৯০.০০ 

৪. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বায়ালমারী এবং উহার আওতাধীন ৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,৯০৪.০০ ২৪০.০০ 

৫. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নগরকা া এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,৭৫৯.০০ ১৮,১৫,৮৪০.০০ 

৮. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আলফাডা া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৯৮৫.০০ - 

৯. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চরভ াসন এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,৪৫১.০০ ১৮০.০০ 

১০. ফিরদ র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৩৩৫.০০ - 

১১. ফিরদ র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ২,০৭০.০০ - 

১২. ফিরদ র জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৭৪.০০ ১০০.০০ 

  মাট = ৫৪,২৫৮.০০ ৪২,৭৭,৪৮০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মাদারী র সহকারী কিমশনার( িম)এরকাযালয়,মাদারী র সদর এবংউহার আওতাধীন ১৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,১৮৭.০০ ২৬,৯৮৯.০০ 

২. মাদারী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িশবচর এবং উহার আওতাধীন ১৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৮৮৩.০০ ৭,৭৪২.০০ 

৩. মাদারী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাৈজর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১২,৬৩২.০০ ৫,০৫০.০০ 

৪. মাদারী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কালিকিন এবং উহার আওতাধীন ১৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১১,০৮৭.০০ ৪,৫০২.০০ 

৫. মাদারী র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮  ৯,০০০.০০ 

৬. মাদারী র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৪,৯৫,৩৯১.০০ 

৭. মাদারী র সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ৩৩,৭৮৯.০০ ৫,৪৮,৬৭৪.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. শরীয়ত র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, জািজরা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২৬,১২৫.০০ ১,৭৬৫.০০ 

২. শরীয়ত র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নিড়য়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১১,২৯৫.০০ ৩,৬২৩.০০ 

৩. শরীয়ত র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গাসাইর হাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১৭,০৮০.০০ ১,৩৯১.০০ 

৪. শরীয়ত র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ডা ড া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৫,৯৫৯.০০ - 

৫. শরীয়ত র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভদরগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১৬,০৭৭.০০ ২২,২০৫.০০ 

৬. শরীয়ত র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শরীয়ত র সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১৪,৮২৭.০০ ১০,১১২.০০ 

৭. শরীয়ত র জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৪১৬০.০০ 

৮. শরীয়ত র জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ৯১,৩৬৩.০০ ৪৩,২৫৬.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ীগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নগর এবং উহার আওতাধীন ৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮,৩৫১.০০ - 

২. ীগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লৗহজং এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম  ২০১৭-২০১৮ ২৭,৪২৩.০০ - 

৩. ীগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িসরাজিদখান এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম  ২০১৭-২০১৮ ১৫,৪৮০.০০ - 

৪. ীগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ট ীবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফেসর  ২০১৭-২০১৮ ১৫,৫২৫.০০ - 

৫. ীগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গজািরয়া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফেসর  ২০১৭-২০১৮ ৫,৬৩৩.০০ - 

৩. ীগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ি গ  সদর এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম  ২০১৭-২০১৮ ১২,২২৮.০০ - 

৭. ীগ  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ২,৪০০.০০ ৫৪,৯৫০.০০ 
৮. ীগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ২৭৬.০০ ৬৭,৫২৪.০০ 

                                                                                                                       মাট                     = ৮৭,৬১৬.০০ ১,২৫,৭০৪.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. গাপালগ  সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, ক দ র এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৭,২০৮.০০ - 

২. গাপালগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািশয়ানী এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,০২৭.০০ - 

৩. গাপালগ  সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, কাটালীপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩৬,৯৫২.০০ - 

৪. গাপালগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ংগীপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,৯৪১.০০ - 

৫. গাপালগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গাপালগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,৫৭৬.০০ - 

৬. গাপালগ  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১১০.০০ 

৭. গাপালগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৩৩০.০০ 

৮. গাপালগ  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ২৯০.০০ 

  মাট = ৮০,৭০৪.০০ ৭৩০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িকেশারগ  সদর এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১২,২৬৬.০০ - 
২. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ক য়ািদ এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২৩,২১৬.০০ - 
৩. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভরব এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১,৮০৬.০০ ১৭০.০০ 
৪. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, অ াম এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৪,৫৭৮.০০ - 
৫. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িনখলী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৬৮১.০০ ১,৭৮২.০০ 
৬. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়,বািজত র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২,২৯০.০০ ৩৪০.০০ 
৭. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, িমঠামইন এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৯২০.০০ ১২০.০০ 
৮. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ইটনা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২৬২.০০ ৬৪০.০০ 
৯. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, কিরমগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৪,৫৯৪.০০ - 
১০. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তাড়াইল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৩,৮৩২.০০ - 
১১. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার( িম)এর কাযালয়, িলয়ারচর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২১,৮৭৩.০০ - 
১২. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, পা ি য়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২,৩৩৬.০০ ৩,৫০০.০০ 
১৩. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার( িম)এর কাযালয়, হােসন র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৪,৭৮২.০০ ৩৮০.০০ 
১৪. িকেশারগ  জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১৯,৬১,২৪০.০০ 
১৫. িকেশারগ  জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ৮৩,৪৩৬.০০ ১৯,৬৮,১৭২.০০ 
  

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. টাংগাইল-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাসাইল এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১০,৬৯৭.০০ - 
২. টাংগাইল-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সিখ র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৪,৯৭৬.০০ - 
৩. টাংগাইল-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ম র এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৮,৯৫০.০০ - 
৪. টাংগাইল-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ঘাটাইল এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩৯,৫২৫.০০ - 
৫. টাংগাইল-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািলহািত এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১২,৫৭৬.০০ - 
৭. টাংগাইল-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নাগর র এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,৯১৯.০০ - 
৮. টাংগাইল-১ জলা শাসক কাযালেয়র এল.এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১,৬৮০.০০ 
৮. টাংগাইল-১ জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 
৯. টাংগাইল-১ উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 
  মাট = ৬৭,০৭৯.০০ ১,৬৮০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. টাংগাইল-২ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৯৫২.০০ - 

২. টাংগাইল-২ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িমজা র এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২১,৫২১.০০ - 

৩. টাংগাইল-২ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দল য়ার এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮,৬০২.০০ - 

৪. টাংগাইল-২ সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, গাপাল র এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২২,০০৫.০০ - 

৫. টাংগাইল-২ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, য়া র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৪,৩১৩.০০ - 

৬. টাংগাইল-২ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ধনবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৭,১৭৬.০০ - 

৭. টাংগাইল-২ উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৩৭.০০ - 

৮. টাংগাইল-২ জলা শাসক কাযালেয়র এস.এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৭৫০.০০ - 

  মাট = ৮৯,৭৮৬.০০ - 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. রাজবাড়ী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বািলয়াকাি  এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫৪৪৯.০০ - 

২. রাজবাড়ী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পাংশা এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬৩২৪.০০ - 

৩. রাজবাড়ী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গায়াল  এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭৬৩৯.০০ - 

৪. রাজবাড়ী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ১৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬২৯০.০০ - 

৫. রাজবাড়ী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কা খািল এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৫,৬৫৮.০০ - 

  মাট = ৪১,৩৬০.০০  
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ময়মনিসংহ - ১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, না াইল এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১১,৬৪০.০০ ৩৭৭.০০ 

২. ময়মনিসংহ - ১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ল র এবং উহার আওতাধীন ২০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৩,৬৩৮.০০ ৩৮৮.০০ 

৩. ময়মনিসংহ - ১  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,০৫,৮৬৭.০০ ৫১৭.০০ 

৪. ময়মনিসংহ - ১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ধাবাউড়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৭,৪৭০.০০ ১,২৭২.০০ 

৫. ময়মনিসংহ - ১ জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ১,৫৮,৬১৫.০০ ২,৫৫৪.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ময়মনিসংহ - ২ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হা য়াঘাট এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৯,৩৮৯.০০ ৪,৮০০.০০ 

২. ময়মনিসংহ - ২ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ি শাল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫৬,৩২২.০০ ২৩০.০০ 

৩. ময়মনিসংহ - ২ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গৗরী র এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩২,৯৩৯.০০ ৯,৭২,১০০.০০ 

৪. ময়মনিসংহ - ২ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ঈ রগ  এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮০,৫২৭.০০ - 

৫. ময়মনিসংহ - ২  জলা শাসক কাযালেয়র এস.এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৩২,৩০,৬৭০.০০ 

   মাট = ২,১৯,১৭৭.০০ ৪২,০৭,৮০০.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ময়মনিসংহ - ৩ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভা কা এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭৯,০৬৮.০০ ২,৯৪,৯১৫.০০ 
২. ময়মনিসংহ - ৩ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গফরগ ও এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,১৬,৩৬২.০০ ২৩,০৭০.০০ 
৩. ময়মনিসংহ - ৩ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লবাড়ীয়া এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৭,০৩৯.০০ ৫০০.০০ 
৪. ময়মনিসংহ - ৩ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, াগাছা এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৪,২৮২.০০ ৯,৪৪৬.০০ 
৫. ময়মনিসংহ - ৩ জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৭,২১০.০০ 

   মাট = ৫,৬৬,৭৫১.০০ ৩,৩৫,১৪১.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাহনগ  এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,১৫২.০০ ১,৪২০.০০ 
২. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কলমাকা া এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,৯৭০.০০ - 
৩. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গা র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,৫১৮.০০ ৩,৩৬০.০০ 
৪. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, খািলয়া রী এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৯০১.০০ ১,৯৫০.০০ 
৫. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বধলা এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১০,৪৭৩.০০ ৪,৯০০.০০ 
৬. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মদন এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১২,৬৮৬.০০ ৭,৫০০.০০ 
৭. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ক য়া এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯,৯০৮.০০ ৭০০.০০ 
৮. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আটপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৪১৮.০০ ১,২০০.০০ 
৯. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বারহা া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,৬৭৪.০০ ২,১০০.০০ 
১০. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ন েকাণা সদর এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১১,৬৯১.০০ - 
১১. ন েকাণা জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১,১৫০.০০ 
১২. ন েকাণা জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৮৫৪.০০ 

  মাট = ৯০,৩৯১.০০ ২৫,১৩৪.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দওয়ানগ  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯,৪৮,০১০.০০ ৭,০৬৫.০০ 
২. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বকশীগ  এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯,৭১৯.০০ ১৫,৭৫০.০০ 
৩. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মলা হ এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮০,৪৬৯.০০ ৩,৪৯৮.০০ 
৪. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়,জামাল র সদর এবং উহার আওতাধীন ১৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩১,৩১১.০০ ১২,১৭২.০০ 
৫. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাদারগ  এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৭,৮৩০.০০ ৫,১৬৯.০০ 
৬. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সিরষাবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৫৮৪.০০ ১৪,৬১২.০০ 
৭. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ইসলাম র এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,০৫৪.০০ ৭,৬২৭.০০ 
৮. জামাল র জানাল সেটলেম   কাযালয় ২০১৭-২০১৮ - ২,৬৫০.০০ 
৯. জামাল র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ২,৪৪,৩৭,৪৮৭.০০ 
  মাট = 

১০,৯৫,৯৭৭.০০ ২,৪৫,০৬,০৩০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. শর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িঝনাইগাতী এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,২৭৬.০০ ২,১৫০.০০ 

২. শর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নািলতাবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,৬৪৮.০০ ১১,৩৫৩.০০ 

৩. শর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নকলা এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৮,২০৮.০০ ৪০০.০০ 

৪. শর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বরদী এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৭,৮৫২.০০ ১,৮৫০.০০ 

৫. শর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শর র সদর এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৭,২৪৪.০০ ১,২৬০.০০ 

৬. শর র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১০০.০০ 

৭. শর র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা  - - 

   মাট = ৯৭,২২৮.০০ ১৭,১১৩.০০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর তািলকাঃ 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সীতা  এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬৪.০০ ৩,৩৭৬.০০ 

২. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হাটহাজারী এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৪১৭৮.০০ 

৩. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাউজান এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৪,৬৬৯.০০ 

৪. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রা িনয়া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ২,৯৩০.০০ 

৫. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আ াবাদ এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ১,৭১৪.০০ 

৬. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, চ াম সদর এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ১,৩২২.০০ 

৭. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, স ীপ এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ২,০৪৩.০০ 

৮. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ফ কছিড় এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৩,৯২২.০০ 

৯. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মীরসরাই এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৪,৬৫৫.০০ 

১০. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পেত া এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ১,৫১৭.০০ 

১১. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাকিলয়া এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ১,৩০৭.০০ 

১২. চ াম (উ র) জানাল সেটলেম  অিফস ও জােনর অধীন সেটলেম  অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ - ৬,৯৫৫.০০ 

১৩. চ াম (উ র) জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১,৬৪২.০০ 

  মাট = ৬৪.০০ ৪০,২৩০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ াম (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাহাগড়া এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

২. চ াম (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চ নাইশ এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

৩. চ াম (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বায়ালখালী এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮,৭০৬.০০ - 

৪. চ াম (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আেনায়ারা এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩৫,২৭২.০০ - 

৫. চ াম (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সাতকািনয়া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২০৮.০০ - 

৬. চ াম (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, প য়া এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৫৯৪.০০ - 

৭. চ াম (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কা লী এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ১৬,৩২৪.০০ 

৮. চ াম (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চ গ ও এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,০০০.০০ - 

৯. চ াম (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ব শখালী এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

১০. চ াম (দি ণ) িদয়ারা সেটলেম  অিফস, চ াম জান ২০১৭-২০১৮ - ২,২৭৬.০০ 

১১. চ াম (দি ণ) উপ- িম সং ার কিমশনার এর কাযালয় ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ৫০,৭৮০.০০ ১৮,৬০০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আদশ সদর এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১২,০৩৭.০০ ৩,৯৭১.০০ 

২. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িততাস এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,৩৮৭.০০ ৩২,৬২৫.০০ 

৩. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হামনা এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৯১০.০০ ২৫০.০০ 

৪. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দিব ার এবং উহার আওতাধীন ১৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,১৯৭.০০ ২,০৯২.০০ 

৫. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাদনগর এবং উহার আওতাধীন ২১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯,০১০.০০ ৭৪৬.০০ 

৬. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দাউদকাি  এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,২৭৩.০০ ৯৭৩.০০ 

৭. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িড়চং এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৭৬৮.০০ ২০.০০ 

৮. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, া ণপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২২২.০০ - 

৯. িম া (উ র) সহকারী সেটলেম  অিফস, িম া (উ র) ২০১৭-২০১৮ ২২,০০০.০০ ৩০০.০০ 

১০. িম া (উ র) জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৮০০.০০ ৩০.০০ 

১১. িম া (উ র) জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১,৫০০.০০ 

  মাট =  ৫৬,৫৬৭.০০ ৪২,৫০৭.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চাি না এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৩৪৬.০০ - 
২. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ব ড়া এবং উহার আওতাধীন ১৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৬০.০০ - 
৩. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চৗ াম এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১২,০৬৩.০০ - 
৪. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর দি ণ এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৩২০.০০ - 
৫. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, না ল কাট এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৩৭৭.০০ - 
৬. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মঘনা কাট এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭০০.০০ - 
৭. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাকসাম এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২০,৮৫০.০০ - 
৮. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মেনাহরগ  এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,১৬৫.০০ - 
৯. িম া (দি ণ) জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৭৭৬৮৫৬৭.৭৮ 
১০. িম া (দি ণ) সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৬০.০০ - 

  মাট = ৪৯,৪৪১.০০ ৭৭,৬৮,৫৬৭.৭৮ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বগমগ  এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২০,৫৫৫.০০ ২,৯৯৬.০০ 

২. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বণচর এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,০৬২.০০ ১৬,২৬৬.০০ 

৩. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কিবরহাট এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৬১৭.০০ ৬২৬.০০ 

৪. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সানাই ড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭৮৬.০০ ৪২৯.০০ 

৫. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হািতয়া এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৪,৩৫২.০০ ৪,৫২৩.০০ 

৬. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কা ানীগ  এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৭০৩.০০ ১,৫০৭.০০ 

৭. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চাটিখল এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,১০২.০০ ১,৯৯৮.০০ 

৮. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সনবাগ এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৪৭.০০ ১,৯১৫.০০ 

৯. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নায়াখালী সদর এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৭১৩.০০ ৯,৭৬৭.০০ 

১০. নায়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৪৫.০০ - 

১১. নায়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ১,৪৪৫.০০ - 

১২. নায়াখালী জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৮০.০০ ২০০.০০ 

১৩. নায়াখালী সকল উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯৭৬.০০ ৫০.০০ 

  মাট = ৫৬,২৮৩.০০ ৪০,২৭৭.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ক য়া এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৮৬৫.০০ ৪২০.০০ 

২. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ফিরদগ  এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬৭৫৮.০০ - 

৩. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মতলব (দঃ) এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৩,৫৯১.০০ - 

৪. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হাজীগ  এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১১,২৭৮.০০ - 

৫. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মতলব (উঃ) এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,৮৪৯.০০ - 

৬. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হাইমচর এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪০.০০ ১,৯২০.০০ 

৭. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শাহরাি  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৩৬৩.০০ ২,৪৫০.০০ 

৮. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চ দ র সদর এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,৪৯৫.০০ ৪,৬৪৫.০০ 

৯. চ দ র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ১,৩২৭.০০ - 

১০. চ দ র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৫০০.০০ - 

১১. চ দ র সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৪০০.০০ - 

  মাট = ৭১,৪৬৬.০০ ৯,৪৩৫.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ফনী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পর রাম এবং উহার আওতাধীন ৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৫২৪.০০ ১১,৩৩০.০০ 
২. ফনী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দাগন ঞঁা এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৭,৬৫০.০০ - 
৩. ফনী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লগাজী এবং উহার আওতাধীন ৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,২১৪.০০ ২৫,৮৬০.০০ 
৪. ফনী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ছাগলনাইয়া এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,১০৯.০০ ১৬,৪২৫.০০ 
৫. ফনী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সানাগাজী এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,৩৮০.০০ ৫,২৫,৫০৫.০০ 
৬. ফনী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৭,৪০৫.০০ ২৮,৮১২.৪৫ 
৭. ফনী সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৪৫০.০০ ১৮০.০০ 
  মাট = ৮৫,৭৩২.০০ ৬,০৮১১২.৪৫ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ল ী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ল ী র সদর এবং উহার আওতাধীন ১৮  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ ২৭.০০ ২,১০৮.০০ 

২. ল ী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রায় র এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ ৩,৯৮২.০০ ১০,৮৮২.০০ 

৩. ল ী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রামগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ ২,০০০.০০ - 

৪. ল ী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রামগিত এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ - ৩৮০.০০ 

৫. ল ী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কমলনগর এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ - ২,৩৫২.০০ 

৬. ল ী র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৭. ল ী র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৮. ল ী র ল ী র জলার আওতাধীন ৪  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ৬০০৯.০০ ১৫,৭২২.০০ 

  

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নবীনগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ ১১,৮৬১.০০ ৬,৮৭০.০০ 
২. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বা ারাম র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ ১০,৫৮৮.০০ ২,৭৬০.০০ 
৩. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সরাইল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ ১৭,৬৭৫.০০ - 
৪. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কসবা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ ৩৩,১৮৬.০০ ২,৭৫০.০০ 
৫. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িবজয়নগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ ৯,৮৯১.০০ - 
৬. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নািছরনগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ ১,৬৪১.০০ - 
৭. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আখাউড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ ১,৯৬৯.০০ ১৬০.০০ 
৮. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আ গ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ ৬৭০.০০ - 
৯. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পৗর/সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ ৩৮৯৭.০০ ২,৪৬০.০০ 
১০. া ণবাড়ীয়া জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 
১১. া ণবাড়ীয়া জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 
১২. া ণবাড়ীয়া সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ৯১,৩৭৮.০০ ১৫,০০০.০০ 
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িমক 

নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 

সন 

আ সাৎ/তছ প

ত টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর পিরমাণ 

১. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চকিরয়া এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ - - 

২. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, প য়া এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ - - 

৩. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রা  এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ ৪,০০,৯২০.০০ - 

৪. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ক বাজার সদর এবং উহার আওতাধীন০৩  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ ১,০০০.০০ - 

৫. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মেহশখালী এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ ৪,৩০১.০০ ৬,৬০০.০০ 

৬. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, উিখয়া এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ ৫০.০০ - 

৭. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, টকনাফ এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ - - 

৮. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বিদয়া এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৭-২০১৮ - - 

৯. ক বাজার জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

১০. ক বাজার জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ২১৩,২১,৮৮,৯৬৫.৮৯ 

  মাট = ৪,০৬,২৭১.০০ ২১৩,২১,৯৫,৫৬৫.৮৯ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. রা ামা  পাবত  জলা রামগড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৯২.০০ - 

২. রা ামা  পাবত  জলা মািনকছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,২৩০.০০ - 

৩. রা ামা  পাবত  জলা মা রা া উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,৫০০.০০ - 

৪. রা ামা  পাবত  জলা পানছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - 

৫. রা ামা  পাবত  জলা িদঘীনালা উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৬৮০.০০ - 

৬. রা ামা  পাবত  জলা ল ীছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - 

৭. রা ামা  পাবত  জলা খাগড়াছিড় সদর উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - 

৮. রা ামা  পাবত  জলা মহালছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - 

৯. রা ামা  পাবত  জলা আলীকদম উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৯০৮.০০ - 

১০. রা ামা  পাবত  জলা নাই ংছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,০৯৮.০০ - 

১১. রা ামা  পাবত  জলা রায়াংছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৮৭২.০০ - 

১২. রা ামা  পাবত  জলা লামা উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৯,১০০.০০ - 

১৩. রা ামা  পাবত  জলা মা উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৮৩৭.০০ - 

১৪. রা ামা  পাবত  জলা বা রবান সদর উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৮৩৮.০০ - 

১৫. রা ামা  পাবত  জলা থানিছ উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৬৪৮.০০ - 

১৬. রা ামা  পাবত  জলা কাউখালী উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - 

১৭. রা ামা  পাবত  জলা রা ামা  সদর উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৬০৩.৭৭ - 

১৮. রা ামা  পাবত  জলা রাছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২৮০.০০ - 
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১৯. রা ামা  পাবত  জলা নািনয়ারচর উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩০৭.০০ - 

২০. রা ামা  পাবত  জলা বাঘাইছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,০৭৫.০০ - 

২১. রা ামা  পাবত  জলা বরকল উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,৫৬৬.০০ - 

২২. রা ামা  পাবত  জলা লংগ  উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,১০০.০০ - 

২৩. রা ামা  পাবত  জলা রাজ লী উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৪৭৬.০০ - 

২৪. রা ামা  পাবত  জলা িবলাইছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - 

২৫. রা ামা  পাবত  জলা কা াই উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - 

২৬. খাগড়াছিড় জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

২৭. খাগড়াছিড় জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৩,২০০.০০ - 

২৮. বা রবান জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ১০০০.০০ - 

২৯. বা রবান জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ১০৫০.০০ - 

৩০. রা ামা  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৪৫৫.০০ - 

৩১. রা ামা  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৩৯০.০০ - 

৩২. রা ামা  বামাং চীফ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - 

৩৩. রা ামা  চাকমা চীফ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ৪৬,৩০৫.০০ - 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িসেলট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় ১২  এবং উহার আওতাধীন ৫০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৩,৮৩৬.০০ ২,৬৪,৭৬৭.০০ 

২ িসেলট জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৩ িসেলট জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা  ২০১৭-২০১৮ - - 

৪ িসেলট সহকারী সেটলেম  অিফস  ২০১৭-২০১৮ - - 

৫ িসেলট জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

৬ িসেলট উপ- িম সং ার কিমশনার এর কাযালয় ২০১৭-২০১৮ - - 

                                                                                                                          মাট   ২৩,৮৩৬.০০ ২,৬৪,৭৬৭.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাজানগর এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,১৮৭.০০ ২,২৪০.০০ 

২. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বড়েলখা এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৩৩৫.০০ ২,৬৬৬.০০ 

৩. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ম ল এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,০৭০.০০ ১,৫৩০.০০ 

৪. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িড় এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ২,৯৪৭.০০ 

৫. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কমলগ  এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ১,৫০২.০০ 

৬. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মৗলভীবাজার সদর এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৮৫০.০০ ১,২৪৭.০০ 

৭. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাউড়া এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩০০.০০ ৩,৩৭৩.০০ 

৮. মৗলভীবাজার জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৯. মৗলভীবাজার জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৪,৪৯০.০০ 

১০. মৗলভীবাজার সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

   মাট = ১২,৭৪২.০০ ১৭,১৯৫.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর পিরমাণ 

১. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তািহর র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

২. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িব র র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

৩. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ধমপাশা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৯০.০০ - 

৪. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শা া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৬,০০০.০০ 

৫. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ছাতক এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

৬. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িদরাই এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৯,০০০.০০ 

৭. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দায়ারাবাজার এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

৮. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, জগ াথ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৩১৬.০০ - 

৯. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, জামালগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৬৬৯.০০ - 

১০ নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দি ণ নামগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ২,০০০.০০ 

১১. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নামগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৭,৭৫০.০০ 

১২. নামগ  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

১৩. নামগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ২৯,১২,৮২২.৯০ 

১৪. নামগ  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ৩,৪৭৫.০০ ২৯,৩৭,৫৭২.৯০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হিবগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৫৬০.০০ - 

২. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বা বল এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,১৬০.০০ - 

৩. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আজেমিরগ  এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৬৬৪.০০ - 

৪. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নবীগ  এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,৫৩৬.০০ - 

৫. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাধব র এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,৩২৮.০০ - 

৬. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বািনয়াচং এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮৬৪.০০ - 

৭. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নােরাঘাট এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮৯৮.০০ - 

৮. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাখাই এবং উহার আওতাধীন ২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,২৯৮.০০ - 

৯. হিবগ  জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

১০. হিবগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮  - - 

১১. হিবগ  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৯,৩৭৫.০০ - 

  মাট = ৬৪,৬৮৩.০০ - 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পবা এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,৩৩৮.০০ ২৬০.০০ 

২. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গাদাগাড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯,১৯৮.০০ - 

৩. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গা র এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৭৫২.০০ ৩২০.০০ 

৪. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তােনার এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৯,৬৫১.০০ - 

৫. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, য়া এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১১,৪০৭.০০ - 

৬. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চারঘাট এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৮৬৫.০০ ৯১০.০০ 

৭. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাহন র এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,১৯৬.০০ ৩৭৮.০০ 

৮. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাঘা এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,১৮৯.০০ - 

৯. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাগমারা এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৬,০২৭.০০ - 

১০. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বায়ািলয়া এবং উহার বড়  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬৬,৮১৩.০০ ৯০.০০ 

১১. রাজশাহী জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৩৫০.০০ 

১২. রাজশাহী জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৫৩৮.০০ 

১৩. রাজশাহী উপ- িম সং ার কিমশনার অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

১৪. রাজশাহী জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

১৫. রাজশাহী িদয়ারা সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ১৫০.০০ 

১৬. রাজশাহী রাজশাহী জলার ৯  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৬০০.০০ 

   মাট = ১,৮৫,৪৩৬.০০ ৩,৫৯৬.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পারশা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১,২৩,১৩৫.০০                                                                                                                           ১,১৩,৬৫১.০০ 

২. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সাপাহার এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮      ১৮,৭৬০.০০ ৩,৬৩,৯২৪.০০ 

৩. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আ াই এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২৯,৫৮৩.০০ ৭,৮৭,৮১০.০০ 

৪. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বদলগাছী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৫,২৪,৮২৮.০০ - 

৫. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মহােদব র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১১,৩২০.০০ ১১,১৫,১৯২.০০ 

৬. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, প ীতলা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৩১,৮৩০.০০ ২,৭১,৬৭৪.০০ 

৭. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িনয়ামত র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২৮,১২৪.০০ - 

৮. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাণীনগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২,০৪,৯৯৯.০০ ৫১০.০০ 

৯. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ধামইরহাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৯,১২৪.০০ - 

১০. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মা া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৩,৬০,১৮৭.০০ ২৬,৫২,৭৬১.০০ 

১১. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৭,৬৯৫.০০ - 

  মাট = ১৩,৬৩,৪৮৮.০০ ২৬,৫২,৭৬১.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িসংড়া এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,১২৩.০০ - 

২. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাগািতপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৮১২.০০ - 

৩. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাল র এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৫,১১০.০০ - 

৪. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দাস র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১০,৩৫০.০০ - 

৫. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বড়াই াম এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৪৫৪.০০ - 

৬. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নলডা া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২২,৬৭৫.০০ - 

৭. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নােটার সদর এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৭৩৬.০০ - 

৮. নােটার জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ১,০০০.০০  

৯. নােটার জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৩৯০.০০ - 

  মাট = ৮৬,৫০৮.০০ - 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ফিরদ র এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,৫৯৬.০০ - 

২. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বড়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৭৬৭.০০ - 

৩. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আটঘিরয়া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৮১৫.০০ - 

৪. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ঈ রদী এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮,৮৯৬.০০ - 

৫. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, স িথয়া এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৪০৮.০০ - 

৬. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চাটেমাহর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১০,৩৪৯.০০ - 

৭. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভা ড়া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,৩১৮.০০ - 

৮. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, জানগর এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১০,৬৩২.০০ ৬৯০.০০ 

৯. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,৬০৬.০০ - 

১০. পাবনা জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

১১. পাবনা জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

১২. পাবনা জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

১৩. পাবনা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ৭৪,৩৮৭.০০ ৬৯০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ পাইনবাবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ০৫  এবং উহার আওতাধীন ৪৭  ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২,৬০,৩৪৮.০০ ১১,৮৫৮.০০ 

২. চ পাইনবাবগ  জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৫০০.০০ 

৩. চ পাইনবাবগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৫৯০.০০ 

৪. চ পাইনবাবগ  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ২৭৩.০০ 

  মাট = ২,৬০,৩৪৮.০০ ১৩,২২১.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. জয় রহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় কালাই এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬২,২৮০.০০ ১,৩৪২.০০ 

২. জয় রহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় তলাল এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,৩৪৮.০০ ১১,২২৭.০০ 

৩. জয় রহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় আে ল র এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৩৯২.০০ ৬,৭৫৩.০০ 

৪. জয় রহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় প চিবিব এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫৬,৭৫৯.০০ ১০,৪৬৪.০০ 

৫. জয় রহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় জয় রহাট সদর এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৮,০৮৪.০০ ১,৩৩০.০০ 

৬. জয় রহাট জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৮০০.০০ ৬০০.০০ 

৭. জয় রহাট জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১৩০.০০ 

৮. জয় রহাট ০৫  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৬,৯৭৭.৫০ 

  মাট = ১,৪৫,৬৬৩.০০ ২১,৪৩৩.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ব ড়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় ১২  এবং উহার আওতাধীন ৯৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৫,৯৭,৬৭২.০০ ৩৯,০৭১.০০ 

২. ব ড়া জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৩. ব ড়া জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৪. ব ড়া জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ০ ৬,২৮৯.২০ 

৫. ব ড়া ১১  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৩৭,০১৩.৫০ 

  মাট = ২৫,৯৭,৬৭২.০০ ৮২,৩৭৩.৭০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, উ াপাড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৬,৮৮৭.০০ - 

২. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বল িচ এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১৯,৬০৫.০০ - 

৩. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, শাহজাদ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১৭৬.০০ ৪১১.০০ 

৪. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রায়গ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১০০.০০ ৯২৪.০০ 

৫. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তাড়াশ এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ২০,৩৪২.০০ ৫৬৪.০০ 

৬. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ১,৮৭০.০০ ২,৪০০.০০ 

৭. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কামারখ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৮০.০০ ২,৩৮২.০০ 

৮. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািজ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ ৬,৮৩৬.০০ ১৫০.০০ 

৯. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চৗহালী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৭-২০১৮ - - 

১০ িসরাজগ  জলা শাসক কাযালেয়র এস,  এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

১১. িসরাজগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১,৫৩৭.০০ 

১২. িসরাজগ  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ৫৫,৮৯৬.০০ ৮,৩৬৮.০০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 

 

িমক 
নং 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ১. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রং র সদর এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮,৫১,৭৪৫.০০ - 

২. ২ রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িমঠা র এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,৯১২.০০ ৬,১৬০.০০ 

৩. ৩. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পীরগ  এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৯২,৭৪০..০০ - 

৪. ৪. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পীরগাছা এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৯৪,৯১২.০০ ১,১৯০.০০ 

৫. ৫. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কাউিনয়া এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

৬. ৬. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গংগাচড়া সদর এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫০,০০১.০০ - 

৭. ৭. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বদরগ  এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৯৮৯.০০ - 

৮. ৮. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তারাগ  এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮,৬৪৯.০০ - 

৯. ৯. রং র জলা শাসেকর কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১,৩২,২১৮.০০ 

১০. ১০. রং র জলা শাসেকর কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

১১. ১১. রং র উপ- িম সং ার কিমশনােরর কাযালয়, রং র ২০১৭-২০১৮ - - 

১২. ১২. রং র সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

১৩. ১৩. রং র জানাল সেটলেম  অিফসােরর কাযালয় ২০১৭-২০১৮ - ১,৬৪,০০৫.৯২ 

১৪   মাট = ১৬,১০,৯৪৮.০০ ৩,০৩,৫৭৩.০০ 
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জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িচিররব র এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,৬৪০.০০ - 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কাহােরাল এবং উহার আওতাধীন ৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৮৮৩.০০ - 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িবরাম র এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৬৫২.০০ - 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িদনাজ র সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,০৩৪.০০ - 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পাবতী র এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৩৪,৪৯০.০০ - 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাচাগ  এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৭১৪.০০ ৪০.০০ 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নবাবগ  এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৩৯৮.০০ ৮৭০.০০ 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৫৫৭.০০ ২৬০.০০ 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ঘাড়াঘাট এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,৯৮২.০০ - 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বীরগ  এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫১,৬০২.০০ - 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, খানসামা এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,৪২৫.০০ ৭০.০০ 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হািকম র এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৭০৮.০০ ১১০.০০ 

িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িবরল এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১০.৩২৪.০০ - 

িদনাজ র জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

িদনাজ র জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৭৫,০০০.০০ 

িদনাজ র জানাল সেটলেম  অিফস ও উহার আওতাধীন সহকারী সেটলেম  অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ - -০ 

িদনাজ র সহকারী সেটলেম  অিফস স হ ২০১৭-২০১৮ - - 

 মাট = ২,২৯,৯৭৮.০০ ৭৬,৩৫০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঠা রগ ও সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ঠা রগ ও সদর এবং উহার আওতাধীন ১৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৭,০৮৮.০০ - 

২. ঠা রগ ও সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পীরগ  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৮২৯.০০ - 

৩. ঠা রগ ও সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হির র এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৪,৯১৪.০০ - 

৪. ঠা রগ ও সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাণীশংৈকল এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৪,২০৩.০০ - 

৫. ঠা রগ ও সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বািলয়াডা ী এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৭,৬১২.০০ - 

৬. ঠা রগ ও জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৭. ঠা রগ ও জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৮. ঠা রগ ও সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ৯৮,৬৪৬.০০  

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. প গড় সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দবীগ  এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ 

২. প গড় সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িলয়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ .০০ ০ 

৩. প গড় সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আেটায়ারী এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ 

৪. প গড় সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাদা এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ 

৫. প গড় সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, প গড় সদর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ 

৬. প গড় জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ০ ০ 

৭. প গড় জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ০ ০ 

৮. প গড় সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ .০০ ০ 

  মাট = ৯,৫২,৩১৯.০০ ৩,৫৭,৫৪২.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নীলফামারী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ডামার এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,৭২৩.০০ ৯,৯১৪.০০ 
২. নীলফামারী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িডমলা এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৬,১৭৭.০০ ৩,২০৩.০০ 
৩. নীলফামারী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, জলঢাকা এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৫৬০.০০ ৮,৩৬০.০০ 
৫. নীলফামারী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সয়দ র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৩২,৬৩৫.০০ ৫,৩৫৫.০০ 
৬. নীলফামারী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িকেশারগ  এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,০৭,৪৪২.০০ ১৩৫.০০ 
৭. নীলফামারী সহকারী কিমশনার ( িম)এরকাযালয়, নীলফামারী সদর এবং উহার আওতাধীন ১৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,২৭,৮৬৩.০০ ৩,৫০০.০০ 
৮. নীলফামারী জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৩,৫০০.০০ 
৯. নীলফামারী জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 
১০. নীলফামারী সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩৬০.০০ ১১,২১৪.০০ 

  মাট = 
৮,০২,৭৬০.০০ 

                                                                                                                             
৪৫,১৮১.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, উিল র এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৬,২৯৫.০০ ৪৯,৬০০.০০ 
২. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নােগ রী এবং উহার আওতাধীন ১৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৬,০৬৯.০০ ২,৫২২.০০ 
৩. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িচলমারী এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২১,১০০.০০ ৮০.৫৭ একর খাস  
৪. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ামারী এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮,২০৯.০০ - 
৫. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাজীব র এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ২৯,৪৯৫.০০ 
৬. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,৪৭,৭১৭.০০ ৩,৩৬০.০০ 
৭. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রৗমারী এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২০,১৯৪.০০ ৩,৫৮৯.০০ 
৮. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাজারহাট এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১০,২৬৩.০০ ৪,১৬০.০০ 
৯. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,২৯৯.০০ ২৪,৭৬৪.০০ 
১০. িড় াম জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 
১১. িড় াম জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 
১২ িড় াম িড় াম জলার ৯  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭০০.০০ ২৩০.০০ 

  মাট = ৭,৫৩,৮৪৬.০০ ১,১৭,৭২০.০০ 
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১. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গািব গ  এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫৮,৮২৫.০০ - 
২. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রগ  এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩০,৭৭৬.০০ - 
৩. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পলাশবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৮৫০.০০ - 
৪. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সা া র এবং উহার আওতাধীন ৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯,৩৬৫.০০ - 
৫. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লছিড় এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৫,৬৯১.০০ - 
৬. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সাঘাটা এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,২২,২৮৬.০০ - 
৭. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গাইবা া সদর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,১৮২.০০ ২৫,৩১,৯৫৭.০০ 
৮. গাইবা া  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 
৯. গাইবা া  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 
১০. গাইবা া  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ৪,৪২,৯৭৫.০০ ২৫,৩১,৯৫৭.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. লালমিনরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পাট াম এবং উহার আওতাধীন ৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,১৩৮.০০ - 

২. লালমিনরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হািতবা া এবং উহার আওতাধীন ৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪১,৫৩০.০০ - 

৩. লালমিনরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািলগ  এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৪,০৯৫.০০ - 

৪. লালমিনরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আিদতমারী এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৩৬১.০০ - 

৫. লালমিনরহাট সহকারী কিমশনার ( িম)এরকাযালয়,লালমিনরহাট সদর এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬৮০.০০ - 

৬. লালমিনরহাট জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৭. লালমিনরহাট জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৮. লালমিনরহাট সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ১০০.০০ ৮০.০০ 

  মাট = ৬২,৯০৪.০০ ৮০.০০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বােকরগ  এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৪৫৯.০০ ৪০০.০০ 

২. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বা গ  এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৯,৫৪২.০০ ৬০.০০ 

৩. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বানারীপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,৬২৫.০০ ৭০.০০ 

৪. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গৗরনদী এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৫৪৫.০০ ৮৫০.০০ 

৫. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, উিজর র এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,২১৩.০০ - 

৬. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িহজলা এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১২,১৬৩.০০ ৮৯০.০০ 

৭. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মেহ ীগ  এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬৭৬.০০ ৪,২২৭.০০ 

৮. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাদী এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৪৯৪.০০ - 

৯. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আৈগলঝাড়া এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৬,৮৩২.০০ ২৪,৯৮৪.০০ 

১০. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৯,৭১১.০০ ৫,২৫৭.০০ 

১১. বিরশাল ঢাকা জলা শাসক এর কাযালয়, এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৩,০৩৭.০০ 

১২. বিরশাল ঢাকা জলা শাসক এর কাযালয়, এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১২১০.০০ 

১৩. বিরশাল সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৬৪০.০০ 

১৪. বিরশাল জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ১,৯৫০.০০ 

১৫. বিরশাল িদয়ারা সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮০.০০ ৫,৫৭৬.০০ 

  মাট = ১,১৯,৩৪০.০০ ৪৯,১৫১.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঝালকা  সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, ঝালকাঠী সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২২,৯৬০.০০ - 

২. ঝালকা  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নলিছ  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,০৮৭.০০ - 

৩. ঝালকা  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাজা র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮,৫০৬.০০ ৫০.০০ 

৪. ঝালকা  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কাঠািলয়া এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১১,০৯৭.০০ ২০০.০০ 

৫. ঝালকা  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৬. ঝালকা  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

৭. ঝালকা  সহকারী সেটলেম  অিফস, সদর/রাজা র ২০১৭-২০১৮ - ৯০.০০ 

   মাট = ৪৮,৬৫০.০০ ৩৪০.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নািজর র এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৭৩৫.০০ - 

২. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মঠবাড়ীয়া এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৩৩৪.০০ - 

৩. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ই রকানী এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২১৩.০০ ১২০.০০ 

৪. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নছারাবাদ এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,০৪,২৪১.০০ ৬,২৬,০১৪.০০ 

৫. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কাউখালী এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,২৮৩.০০ - 

৬. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভা ািরয়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৮১৪.০০ ৭,২২৬.০০ 

৭. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িপেরাজ র এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,৯৬৬.০০ ১০০.০০ 

৮. িপেরাজ র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৭০.০০ 

৯. িপেরাজ র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১,৮৭৭.০০ 

১০. িপেরাজ র সহকারী সেটলেম  অিফস, সদর, নািজর র, নছারাবাদ ও কাউখালী  ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ১,১৭,৫৮৬.০০ ৬,৩৫,৪০৭.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, প য়াখালী সদর এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩৪,০১৫.০০ - 

২. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দশিমনা এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৭৮৪.০০ - 

৩. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাংগাবালী এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯৯৫.০০ - 

৪. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গলািচপা এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৩৪৭.০০ - 

৫. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কলাপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৩৭৭.০০ - 

৬. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাউফল এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,৪৪২.০০ - 

৭. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মকী এবং উহার আওতাধীন ০১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,০২৪.০০ - 

৮. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িমজাগ  এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৮৩৭.০০ - 

৯. প য়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৩৫,১১,৬০৪.০০ 

১০. প য়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ১৫০.০০ - 

   মাট = ৫৭,৯৭১.০০ ৩৫,১১,৬০৪.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভালা সদর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৫৮৪.০০ - 

২. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চরফ াশন এবং উহার আওতাধীন ৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯,৭৯২.০০ - 

৩. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লালেমাহন এবং উহার আওতাধীন ৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৬,২৮৫.০০ - 

৪. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মন রা এবং উহার আওতাধীন ৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,১৪০.০০ ৯০৮.০০ 

৫. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ত মি ন এবং উহার আওতাধীন ৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৩৬৬.০০ - 

৬. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দৗলতখান এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,০১৬.০০ - 

৭. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বারহান উি ন এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,২৫৫.০০ ৪৮০.০০ 

  মাট = ৪০,৪৩৮.০০ ১,৩৮০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার 
নাম 

িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. বর না সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বর না সদর এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,১০৪.০০ - 

২. বর না সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বামনা এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,৯৬৫.০০ - 

৩. বর না সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পাথরঘাটা সদর এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ - ২,৫৭০.০০ 

৪. বর না সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আমতলী এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,০৯৪.০০ - 

৫. বর না সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বতাগী এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫৯৮.০০ ৩৭,৯৫০.০০ 

৬. বর না সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তালতলী এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২০,১৯২.০০ - 

৭ বর না জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১,২০০.০০ 

৮. বর না জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ২,৪০০.০০ 

  মাট = ৩০,৯৫৩.০০ ৪৪,১২০.০০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িদঘিলয়া এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬৯,৪৮৪.০০ ২০০.০০ 

২. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িরয়া এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪১,৯৮১.০০ ১১,৩১৬.০০ 

৩. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লতলা এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৩৭৫.০০ ২০০.০০ 

৪. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কয়রা এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫১,৮৫৩.০০ ১,৫৯৩.০০ 

৫. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পাইকগাছা এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৩৭৯.০০ ২০২.০০ 

৬. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ব য়াঘাটা এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩৩,৩৮২.০০ - 

৭. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দােকাপ এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩৪,৯৫৯.০০ - 

৮. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পসা এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮,৩৩১.০০ - 

৯. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তরখাদা এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৪,৮৪৯.০০ ৮২২.০০ 

১০. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ০১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭১,৯৪৫.০০ - 

১১. লনা জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৪৫০.০০ 

১২. লনা জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৭৬৩.৫০ 

১৩. লনা উপ- িম সং ার কিমশনার এর কাযালয়, লনা ২০১৭-২০১৮ - - 

১৪. লনা জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ১,২০০.০০ 

১৫. লনা লনা জলা ০৯  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৫,৬৮৬.০০ 

  মাট = ৩,৯৬,১৪৮.০০ ১,৯৯,০৮০.৫০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, যেশার সদর এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৩,৮৮০.০০ ৭৪০.০০ 

২. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চৗগাছা এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,২৪৭.০০ - 

৩. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শাশা এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৭১৭.০০ - 

৪. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িঝকরগাছা এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,২৪৮.০০ - 

৫. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কশব র এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১২,২০৩.০০ ৭৮০.০০ 

৬. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মিনরাম র এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,০৪৯.০০ - 

৭. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, অভয়নগর এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,৪৮০.০০ - 

৮. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাঘারপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,০১৫.০০ - 

৯. যেশার জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৩৩৭.০০ 

১০. যেশার জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - 

১১. যেশার জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ১,৭০৪.০০ 

১২. যেশার যেশার জলা ০৮  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ০ .০০ 

  মাট = ৭৮,৮৩৯.০০ ৪,৫১৯.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মা ারহাট এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,১৪০.০০ ৯২৭.০০ 
২. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রামপাল এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৮৩৭.০০ ৩৩০.০০ 
৩. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাংলা এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১১,২৫৬.০০ ১৩৯.০০ 
৪. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িচতলমারী এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,৯৬৭.০০ ৪৫১.০০ 
৫. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ফিকরহাট এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২,৩৭৫.০০ ৫৩১.০০ 
৬. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ক য়া এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৩৯৭.০০ ১৯৮.০০ 
৭. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শরনেখালা এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৪,৫১৬.০০ ২১৬.০০ 
৮. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাড়লগ  এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫,৩৭৪.০০ ২,১২০.০০ 
৯. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বােগরহাট সদর এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৩,১২৮.০০ ১৮২.০০ 
১০. বােগরহাট জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৪০০.০০ - 
১১. বােগরহাট জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ১৪,১৩৬.০০ - 
১২. বােগরহাট সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫৭,৩২৯.০০ - 

   মাট = ১,৪৪,৮৫৫.০০ ৫,০৯৪.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ি য়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মারখালী এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২১,১৫৭.০০ ১৮০.০০ 

২. ি য়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, খাকসা এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪৫,২৯৭.০০ ৩৫০.০০ 

৩. ি য়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িমর র এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২০,১৫৯.০০ ৯০০.০০ 

৪. ি য়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দৗলত র এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৮,৫৬২.০০ ৩৬০.০০ 

৫. ি য়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ি য়া সদর এবং উহার আওতাধীন ১৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৫০,৪২১.০০ ৩,৮২০.০০ 

৬. ি য়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভড়ামারা এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩,১৯১.০০ ৯২০.০০ 

৭. ি য়া জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৪০০.০০ 

৮. ি য়া জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৮২,০০০.০০ 

  মাট = ১,৫৮,৭৮৭.০০ ৮৮,৯৩০.০০ 
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িমক নং জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. য়াডা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, জীবননগর এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১১,৭২৫.০০ ২,৭০০.০০ 
২. য়াডা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, য়াডা া সদর এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১২,৪৯২.০০ ১,১৫০.০০ 
৩. য়াডা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আলমডা া এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪,৪৮১.০০ ৯,৮২৭.০০ 
৪. য়াডা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দা ড় দা এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৭,৫২৪.০০ ১,৪২৬.০০ 
৫. মেহর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িজবনগর এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,২৭৮.০০ ৩,৪৩৪.০০ 
৬. মেহর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গাংনী এবং উহার আওতাধীন ৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৬,৯০৯.০০ ৯,৪১৬.০০ 
৭. মেহর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মেহর র সদর এবং উহার আওতাধীন ৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৫,১৪২.০০ ৬১০.০০ 
৮. য়াডা া জলা শাসেকর কাযালয়, এস, এ শাখা  ২০১৭-২০১৮ - ২,৯৩৭ 
৯. য়াডা া জলা শাসেকর কাযালয়, এল, এ শাখা  ২০১৭-২০১৮ - ৬০.০০ 
১০. মেহর র জলা শাসেকর কাযালয়, এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ০ ৬৬,৮৮২.০০ 
১১. মেহর র জলা শাসেকর কাযালয়, এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ ০ ৪,৯৮৩.০০ 

  মাট = ১,০৮,৬৫৫.০০ ১,০৩,৪২৫.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর পিরমাণ 

১. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সাত ীরা সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭৩,৮৯০.০০ ৭০.০০ 
২. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কলােরায়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৬,৫৮৫.০০ - 
৩. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ামনগর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯,৩৭১.০০ ৫৪০.০০ 
৪. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আশা িন এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১,১৭,৬৪১.০০ ৩৩০.০০ 
৫. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দবহাটা এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২০,৯০০.০০ ১২০.০০ 
৬. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািলগ  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩৩,১৪৪.০০ ২৩০.০০ 
৭. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তালা এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৬,৫৪৩.০০ ৬৮০.০০ 
৮. সাত ীরা জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১৮০.০০ 
৯. সাত ীরা জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১০০.০০ 
১০. সাত ীরা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ৫০০.০০ 

  মাট = ২,৮৮,০৭৪.০০ ২,৭৫০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িঝনাইদহ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািলগ  এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৯,৬১১.০০ ৩৮,২০০.০০ 

২. িঝনাইদহ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কাটচ দ র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ২৩,৭৯৩.০০ ১,৬৭,৬০৪.০০ 

৩. িঝনাইদহ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মেহশ র এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩৯,১৯৪.০০ ৩,৯৮,৯৬৪.০০ 

৪. িঝনাইদহ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হিরনা  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১২,০৮৯.০০ ৩৭,৬৭৫.০০ 

৫. িঝনাইদহ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িঝনাইদহ সদর এবং উহার আওতাধীন ১৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৭,৮০২.০০ ১৭,৮০০.০০ 

৬. িঝনাইদহ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শল পা এবং উহার আওতাধীন ১৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭,৬৪৪.০০ ৩,৪৮,১১২.০০ 

৭. িঝনাইদহ জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ  শাখা ২০১৭-২০১৮ - ১,৭২৯.০০ 

৮. িঝনাইদহ জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ  শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৫,১৩২.০০ 

৯. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলা উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - - 

  মাট = ১,১০,১৩৩.০০ ১০,১৫,২১৬.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মা রা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়,মা রা সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৮০,৭৯৩.০০ ৭,৮৫০.০০ 

২. মা রা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হা দ র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭০,৩৬৪.০০ ৪,৬৫০.০০ 

৩. মা রা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শািলকা এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১১,০৮৬.০০ ১,৩২০.০০ 

৪. মা রা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ১৭,২২১.০০ ৪০০.০০ 

৫. মা রা জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ  শাখা ২০১৭-২০১৮ - ২,৮৬০.০০ 

৬. মা রা জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ  শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৩৫০.০০ 

৭.. মা রা মা রা জলার উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ ৬,৬৭০.০০ ১,০০০.০০ 

  মাট = ১,৮৬,১৩৪.০০ ১৮,৪৩০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নড়াইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নড়াইল সদর এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৩৮,৭৯৫.০০ ৪০,৭৪০.০০ 

২. নড়াইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািলয়া এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৪০,৯৩৮.০০ ৫,৪৬৫.০০ 

৩. নড়াইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাহাগড়া এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৭-২০১৮ ৭৮,৩২৯.০০ ৪০৫.০০ 

৪. নড়াইল সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৭-২০১৮ - ২৩০.০০ 

৫. নড়াইল জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ২৪৩.০০ 

৬. নড়াইল জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৭-২০১৮ - ৮৯০.০০ 

  মাট = ১,৫৮,০৬২.০০ ৪৭,৯৭৩.০০ 
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২০১৮-২০১৯ সেন িভিপ িহসাব িনরী ার সােথ জিড়ত টাকার িবভাগওয়াির িববরণ িন পঃ 

 

 

িমক নং িবভােগর নাম আ সাৎ ত টাকার পিরমাণ রাজ  িতর পিরমাণ 

১. ঢাকা িবভাগ, ঢাকা ১১,০৭২.০০ ২২,৫০,৫৪৬.০০ 

২. ময়মনিসংহ িবভাগ,ময়মনিসংহ ২৯,২৪৪.০০ ৫১,২৮৮.০০ 

৩. চ াম িবভাগ, িম া ৭,৯২০.০০ ৩৭.০৬৪.০০ 

৪. িসেলট িবভাগ, িসেলট ১,১৪০.০০ - 

৫. রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী ১০,৬৩৪.০০ - 

৬. রং র িবভাগ, রং র ৩,৩৯০.০০ ৩২,১৪২.০০ 

৭. বিরশাল িবভাগ, বিরশাল ১৪,৮৬৩.০০ - 

৮. লনা িবভাগ, লনা ৯০৫২.০০ ৩১,৩২,৬৬৫.০০ 

 সবেমাট ৮৭,৩১৫.০০ ৫৫,০৩,৭০৫.০০ 
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২০১৮-২০১৯ সেন িভিপ িহসাব িনরী ার সােথ জিড়ত টাকার জলাওয়াির িববরণ িন পঃ 

িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-১ ঢাকা জলার সাভার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৭,৪০৭৭৫.০০ ৭,৯৪,২০১.০০ - - ৯,৪৬,৫৭৪.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-২ ঢাকা জলার নবাবগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ .০০ ০ ০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৩ ঢাকা জলার করাণীগ  উপেজলা িভ,িপ  ২০১৭-২০১৮ ৫,৮৮,৫০০.০০ ২,৬৪,০৫১.০০ ৩,২৪,৪৪৯.০০ - - 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৪ ঢাকা জলার আিমন বাজার সােকল িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১২,৮১,৭৩৫.০০ ১২,৯৪,২৮৩.০০ ৩,৫৯,৪৮৯.০০ - - 

২. ঢাকা-৪ ঢাকা জলার আ িলয়া সােকল িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২৫,৫৫,৮৭৭.০০ ৮,১২,১২৬.০০ ১৭,৪৩,৭৫১.০০ - - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ .০০ .০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৫ সহকারী কিমশনার ( িম) করাণীগ  (দঃ) িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ৫৯৮.০০ ৭,১৫,৪৩৫.০০ 

২. ঢাকা-৫ সহকারী কিমশনার ( িম) ধামরাই িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ২৩,৭৩,৫৯৭.০০ 

  মাট = - - - ৫৯৮.০০ ৩০,৮৯,০৩৩.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৬ ঢাকা জলার নবাবগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৪,০০৯২২.০০ ১০,১৫,৫৩৬.০০ ৩,৮৫,৩৮৬.০০ ১৮০.০০ - 

২. ঢাকা-৬ জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ ২,৫২,২২,৯৪১.০০ ১,৪৪,৮৭,২৭৫.০০ ১,০৭,৩৫,৬৬৬.০০ - ২,০০,৯৬৪.২৫ 

  মাট = - - -   

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৩০,১২৩.০০ ১৪,৭,০৯১.০০ ৮৩,০৩২.০০ - - 

২. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার ফ া রাজ  সােকল এর িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,০৭,১৭৪.০০ ৫,১৮৪.০০ ২,০১,৯৯০.০০ - - 

৩. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার িসি রগ  রাজ  সােকল এর িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৯৮,১৬৩.০০ ৩৯,৭৮৮.০০ ৫৮,৩৭৫.০০ - - 

৪. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার ব র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৫৫,১৭৬.০০ ২০,৩৬৬.০০ ৪,৩৪,৮১০.০০ - - 

৫. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার পগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৬,৭১,২১২.০০ ২,৯০,৫৬৭.০০ ৫,৬৪,২৭১.০০ - - 

৬. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার সানারগ ও উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১০,৮০,৬১৪.০০ ৫,১৬,৩৪৩.০০ ৩,৮১,২১২.০০ - - 

৭. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার আড়াইহাজার উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৮৭,৯১২.০০ ১,৩০,৮৭০.০০ ২,৫৭,০৪২.০০ - - 

৮. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৬,৯৮,১৮৮.০০ ৩,০২,১২২.০০ ৩,৯৬,০৬৬.০০ - - 

  মাট = - - -   

 



২০১৮-২০১৯ অথ বৎসেরর বািষক িনরী া িতেবদন 111 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. গাজী র -১ গাজী র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১,০৮,৫২৮.০০ - - 

২. গাজী র - ১ গাজী র জলার র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১,৫০,২২২.০০ - - 

৩. গাজী র -১ গাজী র জলার কালীগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব  ২০১৭-২০১৮ - - ৬৮,৭৪৮.০০ - - 

৪. গাজী র -১ গাজী র জলার িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১,৬৯,৩৭৬.০০ - - 

  মাট =   .০০ ০ .০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. গাজী র -২ সহকারী কিমশনার ( িম) ট ী রাজ  সােকল এর িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৬,৩৩,৭০৭.০০ 

২. গাজী র - ২ সহকারী কিমশনার ( িম) কািলয়াৈকর িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - .০০ - ৭৭,২৮,২০৮.০০ 

৩. গাজী র - ২ সহকারী কিমশনার ( িম) কাপািসয়া িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ .০০ ০ ৭,৬৫,৫০৫.০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নরিসংদী নরিসংদী জলার শাসক কাযালেয়র িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৮,৮২,৯৫৭.০০ ৮,৩৩,৯৩৫.০০ ৪৯,০২২.০০ - ৪০০.০০ 

২. নরিসংদী  নরিসংদী জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,৩৯,৯৫১.০০ ৫,৩১,৯৮০.০০ ৭,৯৭১.০০ - - 

৩. নরিসংদী  নরিসংদী জলার মেনাহরদী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,৩১,৭৭৭.০০ ৩,৮৩,০৩৩.০০ ১,৪৮,৭৪৪.০০ - - 

৪. নরিসংদী  নরিসংদী জলার িশব র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,০৩,৫৯৬.০০ ২,৮০,৭২১.০০ ২২,৮৭৫.০০ - - 

৫. নরিসংদী  নরিসংদী জলার পলাশ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৩৫,৬২৫.০০ ১,৯৩,৬২৫.০০ ৪১,৯৪০.০০ - - 

৬. নরিসংদী  নরিসংদী জলার বলাব উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪৯,৩৩৩.০০ ৪৪,৬২৩.০০ ৪,৭১০.০০ - - 

৭. নরিসংদী  নরিসংদী জলার রায় রা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,২৭,৬১২.০০ ৫,১০,২০৩.০০ ১৭,৪০৯.০০ - - 

  মাট = ৩০,৭০,৮৫১.০০ ২৭,৭৮,১২০.০০ ২,৯২,৬৭১.০০ - - 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মািনকগ  মািনকগ  সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৪১.০০ 

২. মািনকগ  মািনকগ  জলার িসংগাইর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১৪,৩৩,৯৪৩.০০ - - 

৩. মািনকগ  মািনকগ  জলার সা িরয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৪৫,০১৩.০০ - - 

৪. মািনকগ  মািনকগ  জলার িশবালয় উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২,৮৮,৭৭৪.০০ - - 

৫. মািনকগ  মািনকগ  জলার দৗলত র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২৮,১২৫.০০ - - 

৬. মািনকগ  মািনকগ  জলার িঘওর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৮,২০,২১০.০০ - - 

৭. মািনকগ  মািনকগ  জলার হিররাম র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১৪,৪৪২.০০ - ১,০০০.০০ 

৮. মািনকগ  মািনকগ  জলা শাসেকর কাযালয় িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

  মাট = - - ২৬,৩০,৫০৭.০০ - ১,০৪১.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ফিরদ র ফিরদ র জলার বায়ালমারী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২,৬৬,৮৪০.০০ - ৪১,৪২৫.০০ 

২. ফিরদ র ফিরদ র জলার ফিরদ র সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২,৫০,২৫৯.০০ ৭২০.০০ ৩১,৯৭৭.০০ 

৩. ফিরদ র ফিরদ র জলার ভাংগা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২১,৭৯৯.০০ - - 

৪. ফিরদ র ফিরদ র জলার নগরকা া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৩,৭১,০৪৪.০০ - - 

৫. ফিরদ র ফিরদ র জলার ম খালী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১,০৯,৬২৮.০০ - - 

৬. ফিরদ র ফিরদ র জলার সালতা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২,৫৩,৯৩২.০০ - - 

৭. ফিরদ র ফিরদ র জলার সদর র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২,৬৬,৮৪০.০০ - - 

৮. ফিরদ র ফিরদ র জলার আলফাডা া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২,৩১,৯৩৪.০০ - - 

৯. ফিরদ র ফিরদ র জলার চরভ াসন উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১,১৮,৩৭৮.০০ - - 

১০. ফিরদ র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ .০০ .০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মাদারী র মাদারী র জলার শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,৪১,০৩৬.০০ ৫,২৮,৩১০.০০ ২,১২,৭২৬.০০ - - 

২. মাদারী র মাদারী র জলার সদর উপেজলার িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,৮৫,৬৫৬.০০ ৬,১১,১০৫.০০ -    - - 

৩. মাদারী র মাদারী র জলার িশবচর উপেজলার িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৬৮,৯১৬.০০ ৩,৬১,০৯১.০০ ১,০৭,৮২৫.০০ ৩,৭১২.০০ ১৯৫০.০০ 

৪. মাদারী র মাদারী র জলার রাৈজর উপেজলার িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,৩৫,৯১৬.০০ ২,২৮,৮১০.০০ ৫,১৬,৩০৮.০০ ৪০০.০০ ২,১৭৯.০০ 

৫. মাদারী র মাদারী র জলার কালিকিন উপেজলার িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,২১,৯৫৮.০০ ৪,২২,৪১৮.০০ - - - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ .০০ .০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার জািজরা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ .০০ ০ ০ 

২. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার নিড়য়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ ০ ০ ০ 

৩. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার গাসইরহাট উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ .০০ ০ ০ 

৪. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার ডা ড া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ .০০ ০ ০ 

৫. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার ভদরগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ .০০ ০ ০ 

৬. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ .০০ ০ ০ 

৭. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ .০০ .০০ .০০ ০ ০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ীগ  ীগ  জলার শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৬৮,৬০৮.০০ ৮,৮৮,৯০৯.০০ - - ২৯,৬৩২.০০ 

২. ীগ  ীগ  জলার নগর উপেজলার িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৬,১৩,০৫০.০০ ১৮,৩৯,০৮০.০০ - - - 

৩. ীগ  ীগ  জলার লৗহজং উপেজলার িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৮,৫৪,৬৫৫.০০ ৬,০৪,৬৭৯.০০ ২,৪৯,৯৭৬.০০ - - 

৪. ীগ  ীগ  জলার িসরাজিদখান উপেজলার িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২৩,৪১,১১৯.০০ ৯,৯৬,৫২২.০০ ১৩,৪৪,৫৯৭.০০ - - 

৫. ীগ  ীগ  জলার ট ীবাড়ী উপেজলার িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১০,৩০,৫২০.০০ ৭,৯৭,৮২৪.০০ ২,৩২,৬৯৬.০০ ১,৭৩০.০০ - 

৬. ীগ  ীগ  জলার গজািরয়া উপেজলার িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৬৩,৬৭৮.০০ ৪২,৯৬১.০০ ২০,৭১৭.০০ - ৬,৪৪৪.০০ 

৭. ীগ  ীগ  জলার সদর উপেজলার িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৯,৩৮,০৬১.০০ ৬,৭২,১৫৯.০০ ২,৬৫,৯০২.০০ - ২,৮৫৬.০০ 

  মাট = .০০ .০০ .০০ .০০ . 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী টাকার 
পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প
ত টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. গাপালগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৩৩,১৯২.০০ ৩,৮৩,৭৪৬.০০ ৪৯,৪৪৬.০০ - - 

২. গাপালগ  গাপালগ  জলার ক দ র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৬,১৯,৬১১.০০ ১৫,৩৭,৪৬৬.০০ ৮২,১৪৫.০০ - - 

৩. গাপালগ  গাপালগ  জলার কািশয়ানী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২৬,০৪,৯৮০.০০ ১২,৩৪,৩১৭.০০ ১৩,৭০,৬৬৩.০০ - - 

৪. গাপালগ  গাপালগ  জলার কাটালীপাড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১১,৭৪,৮৩২.০০ ৫,১১,২৩৮.০০ ৬,৬৩,৫৯৪.০০ - - 

৫. গাপালগ  গাপালগ  জলার ংগীপাড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,৯০,১৯৫.০০ ৪,৮৯,৫০৫.০০ ১,০০৬৯০.০০ ১,৭২০.০০ - 

৬. গাপালগ  গাপালগ  জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৯১,৯৮,৭২৬.০০ ২১,৮৮,৭৫৯.০০ ৭০,০৯,৯৬৭.০০ ১৬০.০০ - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ ০.০০ .০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার শাসক কাযালেয়র িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৩,৭৪,০৯০.০০ ৪,৯০,৪২৯.০০ ৮,৮৩,৬৬১.০০ - - 

২. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার সদর উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৭৮,৯৯৩.০০ ১,৪৬,৭২৪.০০ ২,৩২,২২৯.০০ - - 

৩. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার ক য়ািদ উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,৮৩,৩১৩.০০ ৫৯,৩৬৩.০০ ৭,২৩,৭১০.০০ - - 

৪. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার ভরব উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩২,২১৬.০০ ৪,৬০৬.০০ ২৭,৬১০.০০ - - 

৫. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার অ াম উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,২৬,২১৪.০০ ৮,১৫৫.০০ ৪,১৮,৯৫৯.০০ - - 

৬. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার িনকলী উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,৫৫,৮৮৫.০০ ৭৩,১১০.০০ ৪,৮২,৭৭৫.০০ - - 

৭. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার বািজত র উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,১৫,১৫৪.০০ ৯৮,০০০.০০ ২,১৭,১৫৪.০০ - - 

৮. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার িমঠামইন উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫৩,০১,০০০.০০ ৬৬,০৩৫.০০ ৫২,৩৪,৯৬৫.০০ - - 

৯. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার ইটনা উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৩,৪৫,৯৩৫.০০ ৩৫,৪২০.০০ ১৩,১০,৫১৫.০০ - - 

১০. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার কিরমগ  উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৫১,৯৭৬.০০ ৩৮,৪৬১.০০ ৩,১৬,৪৩০.০০ - - 

১১. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার তাড়াইল উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,৭৩,১৫৯.০০ ৬৬,১৭৩.০০ ৭,০৬,৯৮৬.০০ - - 

১২. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার িলয়ারচর উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৮৪,২২৩.০০ ৫৫,৩৮১.০০ ৩,২৮,৮৪২.০০ - - 

১৩. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার পা ি য়া উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৪৫,২৬০.০০ ৩৪,৬৭২.০০ ৩,১০,৫৮৮.০০ - - 

১৪. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার হােসন র উপেজলা িভিপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,১০,১২০.০০ ৮৬,০৬৫.০০ ২৪,০৫৫.০০ - - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ ০.০০ .০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. টাংগাইল-১ টাংগাইল জলার বাসাইল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৯৭,৩৭৭.০০ ৮৯,০৫৭.০০ ৩,০৮,৩২০.০০ - - 

২. টাংগাইল-১ টাংগাইল জলার সিখ র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪৮,০০০.০০ ৩০,৭৪৫.০০ ১৭,২৫৫.০০ ০ ০ 

৩. টাংগাইল-১ টাংগাইল জলার ম র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭৪,৬৯৬.০০ ৭২,৯০৬.০০ ১,৭৯০.০০ ০ ০ 

৪. টাংগাইল-১ টাংগাইল জলার ঘাটাইল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,১৬,৬৬০.০০ ৭৩,২৩৭.০০ ৪৩,৪২৩.০০ ০ ০ 

৫. টাংগাইল-১ টাংগাইল জলার কািলহািত উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৬. টাংগাইল-১ টাংগাইল জলার নাগর র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৩,৫৬,৮২২.০০ ১,৭৯,৮২০.০০ ১১,৭৭,০০২ - - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ ০.০০ .০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. টাংগাইল-২ টাংগাইল জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,০৯,৯১৬.০০ ২০,৭৫৯.০০ ৮৯,১৪৭.০০ - - 

২. টাংগাইল-২ টাংগাইল জলার িমজা র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,০৯,৯১৬.০০ ২০,৭৫৯.০০ ৮৯,১৪৭.০০ - - 

৩. টাংগাইল-২ টাংগাইল জলার গাপাল র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,১১,৭৬১.০০ ৬৯,০৮৫.০০ ১,৪২,৬৭৬.০০ - - 

৪. টাংগাইল-২ টাংগাইল জলার দল য়ার উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৫৬,৩০৪.০০ ২,৭২,৮৫৯.০০ ১,৮৩,৪৪৫.০০ - - 

৫. টাংগাইল-২ টাংগাইল জলার য়া র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৮১,৫৮১.০০ ৪০,৮৭৫.০০ ২,৪০,৭০৬.০ - - 

৬ টাংগাইল-২ টাংগাইল জলার ধনবাড়ী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৬১,৩৫২.০০ ৪৩,২৮৪.০০ ৩,১৮,০৬৮.০০ - - 

৭. টাংগাইল-২ জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ৬,৪০০.০০ - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ ০.০০ .০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. রাজবাড়ী রাজবাড়ী জলার বািলয়াকাি  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৯১,২৪৮.০০ ১,৮১,০৯৫.০০ ১,৬৩,১৫৩.০০ - - 

২. রাজবাড়ী রাজবাড়ী জলার পাংশা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,১৩,৫২১.০০ ১,৩২,৪৫৭.০০ ২,৮১,০৬৪.০০ - - 

৩. রাজবাড়ী রাজবাড়ী জলার গায়াল  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৪৪,০৪৭.০০ ১,০৯,১১৩.০০ ৩৪,৯৩৪.০০ - - 

৪. রাজবাড়ী রাজবাড়ী জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,৮২,৬৫৭.০০ ৩,১১,০১১.০০ ২,৭১,৬৪৬.০০ ২০০.০০ - 

৫. রাজবাড়ী রাজবাড়ী জলার কা খালী পেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৪০,০৩৩.০০ ৬৭,৯৯৪.০০ ১,৭১,০৩৯.০০ - - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ ০.০০ .০০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথ সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ময়মনিসংহ -১ ময়মনিসংহ জলার না াইল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,২৯,০৪৩.০০ ২,৪২৭.০০ ৩,২৬,৬১৬.০০ - - 

২. ময়মনিসংহ -১ ময়মনিসংহ জলার ধাবাউড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১১,৫৯,২১৬.০০ ৩৪,৮৫০.০০ ১১,২৪,৩৮৬.০০ - - 

৩. ময়মনিসংহ -১ ময়মনিসংহ জলার ল র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৮৫,৭৪৬.০০ ১,৩৮,৭৬৮.০০ ১,৪৬,৯৭৮.০০ - - 

৪. ময়মনিসংহ -১ ময়মনিসংহ জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৩৩,৭৩২.০০ ১,২১,৫২১.০০ ৩,১২,২১১.০০ ১,০০১.০০ - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ .০০ .০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ময়মনিসংহ - ২ ময়মনিসংহ জলা  শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ০ ৯৫,২৩,৪০৮.০০ 

২. ময়মনিসংহ -২ ময়মনিসংহ জলার ভা কা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ০ ০ 

২. ময়মনিসংহ -২ ময়মনিসংহ জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ০ ০ 

৩. ময়মনিসংহ (দঃ) ময়মনিসংহ জলার ঈ রগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ০ ৭,৯৮,৪৮১.০০ 

৪. ময়মনিসংহ (দঃ) ময়মনিসংহ জলার গৗরী র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ০ ১০,৪,৮৪,৫৮২.০০ 

৫. ময়মনিসংহ (দঃ) ময়মনিসংহ জলার হা য়াঘাট উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - .- ০ ৮৭,৪৭৬.০০ 

৬. ময়মনিসংহ (দঃ) ময়মনিসংহ জলার ি শাল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ২৭,৩৩৮.০০ ৩,২৮,৭৫৩.০০ 

  মাট = - - - ২৭,৩৩৮.০০ ২,১২,২২,৬৯২.০০ 

 



২০১৮-২০১৯ অথ বৎসেরর বািষক িনরী া িতেবদন 119 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথ সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ময়মনিসংহ -৩ ময়মনিসংহ জলার ভা কা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১৬,১৩,৮৯৯.০০ 

২. ময়মনিসংহ -৩ ময়মনিসংহ জলার গফরগ ও উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৩,৪১,৬৬৪.৬৪ 

৩. ময়মনিসংহ -৩ ময়মনিসংহ জলার লবাড়ীয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৪,৫৪,৫১৮.০০ 

৪. ময়মনিসংহ -৩ ময়মনিসংহ জলার াগাছা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৭২,২৫২.০০ 

  মাট = .০০ .০০ .০০ .০০ .০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত টাকার 
পিরমাণ 

অনাদায়ী টাকার পিরমাণ আ সাৎ/তছ প
ত টাকার 
পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ন েকাণা ন েকাণা জলার মাহনগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,০০১৯১.০০ ২,১১,৭৬০.০০ ৮৮,৪৩১.০০ - - 

২. ন েকাণা ন েকাণা জলার কলমাকা া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৯,২২,১৪৫.০০ ২,৯১,৩১১.০০ ৬,৩০,৮৩৪.০০ - - 

৩. ন েকাণা ন েকাণা জলার খািলয়া রী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৪৯,২৫৭.০০ - ২,৪৯,২৫৭.০০ - - 

৪. ন েকাণা ন েকাণা জলার মদন  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩১,০১০.০০ ৪২,৬৫৫.০০ ১১,৬৪৫.০০অি :আদায় - - 

৫. ন েকাণা ন েকাণা জলার  সদর  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,২৯,৪০৩.০০ ৭২,৫৭৩.০০ ৩,৫৬,৮৩০.০০ ৮১৫.০০ - 

৬. ন েকাণা ন েকাণা জলার ক য়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৯৪,২৪৫.০০ ৩,৪৭,১৪৩.০০ ৫২,৮৯৮.০০অি :আদায় - - 

৭. ন েকাণা ন েকাণা জলার বারহা া  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,২৪,৫৩৮.০০ ৯৯,০০৯.০০ ১,২৫,৫২৯.০০ - - 

৮. ন েকাণা ন েকাণা জলার গা র  উপেজলা িভ ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,২৮,৯৯৬.০০ ২,৩২,৯৬৬.০০ ৩,৯৬৮.০০অি :আদায় - - 

৯. ন েকাণা ন েকাণা জলার  বধলা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,২০৪৬২.০০ ৩,০০৭৭০.০০ ২,১৯,৬৯২.০০ ৯০.০০ ০ 

১০. ন েকাণা ন েকাণা জলার  আটপাড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২০,৫০০.০০ ২৩,৭৭৩.০০ ২,৯৭৩.০০অি :আদায় - - 

১১. ন েকাণা জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,২৩,০০০.০০ ৫,২১,৯৪৩.০০ ১,০৫৭.০০ - - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ ০ ০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত টাকার 
পিরমাণ 

অনাদায়ী টাকার 
পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. জামাল র জামাল র জলার মলা হ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৩৩,৩৫৫.০০ ১,৬৭,৬১৪.০০ ৬৫,৭৪১.০০ - - 

২. জামাল র জামাল র জলার জামাল র সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১২,০৯,৫৩৪.০০ .১৭,৬২৮০০ ১১,৯১,৯০৬.০০ - - 

৩. জামাল র জামাল র জলার মাদারগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৮০,৫৫৫.০০ ২৪,৫৮৩.০০ ৫৫,৯৭২.০০ - - 

৪. জামাল র জামাল র জলার সিরয়াবাড়ী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,৬৯,৬০২.০০ ৮,৩৮৩.০০ ৫,৬১,২১৯.০০ - - 

০৫. জামাল র জামাল র জলার ইসলাম র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৪২,৮৫২.০০ - ৩,৪২৮৫২.০০ - - 

৬. জামাল র জামাল র জলার দওয়ানগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৬,০৪৬.০০ - ১৬,০৪৬.০০ - - 

৭. জামাল র জামাল র জলার বকশীগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৩১,৭৬৩.০০ ২,০২,১৮২.০০ ২৯,৫৮১.০০ - - 

৮. জামাল র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,২৬,১৯০.০০ ১,০০,২৩৬.০০ ২৫,৯৫৪.০০ - ১০,৮৭০.০০ 

  মাট = .০০ .০০ .০০ ০ .০০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত টাকার 
পিরমাণ 

অনাদায়ী টাকার 
পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. শর র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ ১,৬১,২৫০.০০ ২,৪২,৭৯৬.০০ - - - 

২. শর র শর র জলার িঝনাইগাতী উপােজলা িভ,িপ  ২০১৭-২০১৮ ৯,৪৯,২৬৯.০০ ৫০,৬০৭.০০ ৮,৯৯,৬৬২.০০ - - 

৩. শর র শর র জলার নািলতাবাড়ী উপােজলা িভ,িপ  ২০১৭-২০১৮ ৭,৮৩,৫৪৬.০০ ৫,০৮৫.০০ ৭,৭৮,৪৬১.০০ - - 

৪. শর র শর র জলার নকলা উপােজলা িভ,িপ  ২০১৭-২০১৮ ৯,০৮৫.০০ ৩,৭২৬.০০ ৫,৩৬৯.০০ - - 

৫. শর র শর র জলার রবদী উপােজলা িভ,িপ  ২০১৭-২০১৮ ১,১৯,৭৯০.০০ ৪৭,৬৩৬.০০ ৭২,১৫৪.০০ ২০০.০০ - 

৬. শর র শর র জলার শর র সদর উপােজলা িভ,িপ  ২০১৭-২০১৮ ৩,৩১,৩৩৩.০০ ১,০৮,৮০১.০০ ২,২২,৫০২.০০ - - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ .০০ ০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ াম (উঃ) জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩৩,২০.৮৬০.০
০ 

১০০% এর উপের - - - 

২. চ াম (উঃ) চ াম জলার হাটহাজারী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৮০,০০০.০০ ১০০% এর উপের - - - 

৩. চ াম (উঃ) চ াম জলার সীতা  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,০৯,২৫২.০০ ৫,৩৩,০১০.০০ ১,৭৬,২৪২.০০ - - 

৪. চ াম (উঃ) চ াম জলার রাউজান উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,৭০,৮২৩.০০ ৫,০৭,৫২০.০০ ২,৬৩,৩০৩.০০ - - 

৫. চ াম (উঃ) চ াম জলার রা িনয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৬৯,৭১৪.০০ ২,৫০,৮৩৪.০০ ১৮,৮৮০.০০ - - 

৬. চ াম (উঃ) চ াম জলার ফ কছিড় উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১২,০৯,২৯০.০০ ৩,৫৮,৮১৩.০০ ৮,৭৩,৪৭৭.০০ - - 

৭. চ াম (উঃ) চ াম জলার মীরসরাই উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,৯০,৭১৭.০০ ৪,৮৬,৯৭৬.০০ ৩,০৩,৭৪১.০০ - - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ .০০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ াম (দঃ) চ াম জলার লাহাগড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৬৮,৮৭৭.০০ ১,৬৭,৯১০.০০ ৯৬৭.০০ - - 

১. চ াম (দঃ) চ াম জলার প য়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৬,২০,৩৯৮.০০ ৯,৬৫,৯৭৮.০০ ৬৫,৪৪২.০০ - - 

১. চ াম (দঃ) চ াম জলার সাতকািনয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৬,৫৮,৬৪৯.০০ ৩,৩৫,৯১৬.০০ ৩,২২,৭৪৩.০০ - -  

২. চ াম (দঃ) চ াম জলার বায়ালখালী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৫৪,৫৫৪.০০ ৩,৬৪,৬৫৫.০০ ৮৯,৮৯৯.০০ - - 

৩. চ াম (দঃ) চ াম জলার চ নাইশ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,০০০০০.০০ ৩,১৯,৮৫৮.০০ ১,৮০,১৪২.০০ - - 

১. চ াম (দঃ) চ াম জলার আেনায়ারা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৮৪,২৮১.০০ ৩,২০,২১৬.০০ ১,৬৪,০৬৫.০০ - - 

১. চ াম (দঃ) চ াম জলার ব শখালী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,১০,০০০.০০ ১,৩৩,১০৫.০০ ৮৬,৮৯৫.০০ - - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ .০০ ০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িম া (উঃ) িম া জলার া ণপাড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৩,৪৩৫.০০ - - 

২. িম া (উঃ) িম া জলার দাউদকাি  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৫২,৩৪২.০০ - - 

৩. িম া (উঃ) িম া জলার িড়চং উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৪,৪২০.০০ - - 

৪. িম া (উঃ) িম া জলার রাদনগর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১২,৩৮,৬৭৬.০০ - - 

৫. িম া (উঃ) িম া জলার দিব ার উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৮,০৪০.০০ - - 

৬. িম া (উঃ) িম া জলার হামনা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১,৪৪,৩৫৮.০০ - - 

৭. িম া (উঃ) িম া জলার িততাস উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১৫,৬০২.০০ - - 

৮. িম া (উঃ) িম া জলার আদশ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২২,২২০.০০ - - 

  মাট = - - .০০ - - 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িম া (দঃ) জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - ১,০০০.০০ - 

২. িম া (দঃ) িম া জলার চৗ াম উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৩. িম া (দঃ) িম া জলার লা লেকাট উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৪. িম া (দঃ) িম া জলার চাি না উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৫.। িম া (দঃ) িম া জলার বেড়ায়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৬. িম া (দঃ) িম া জলার লাকসাম উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৭. িম া (দঃ) িম া জলার মেনাহরগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৮. িম া (দঃ) িম া জলার মঘনা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৯. িম া (দঃ) িম া জলার সদর দি ণ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

  মাট =    ১,০০০.০০  
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নায়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ ০ ১,১৯,১৫০.০০ ১,০৪,৭৫০.০০ ১৪,৪০০.০০ - 

২. নায়াখালী নায়াখালী জলার বগমগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫১,০০০০০.০০ ১৬,৫৩,৪৭৯.০০ ৩৪,৪৬,৫২১.০০ ৬,৩১০.০০ - 

৩. নায়াখালী নায়াখালী জলার বণচর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৪,৯২,৬৫৭.০০ ৮,৮৮৭৩২.০০ ৫,০৩,৯২৫.০০ - - 

৪. নায়াখালী নায়াখালী জলার কিবরহাট উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৫. নায়াখালী নায়াখালী জলার সানাই ড়ী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৬. নায়াখালী নায়াখালী জলার হািতয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৭. নায়াখালী নায়াখালী জলার কা ানীগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩৩,২৪,১৬৩.০০ ১,৮৬,৩৩১.০০ ৩২,৯৬,৬৪২.০০ - - 

৮. নায়াখালী নায়াখালী জলার চাটখীল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ৪০.০০ - 

৯. নায়াখালী নায়াখালী জলার সনবাগ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৯,৪৩,৬১৪.০০ ৫,১২,৬৯১.০০ ৪,৩০,৯২৩.০০ - - 

১০. নায়াখালী নায়াখালী জলার নায়াখালী সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩৮,৫৭,২৪৯.০০ ২,৫৮,৫৮০.০০ ৩৫,৯৮,৩৯৬.০০ - - 

  মাট = .০০ .০০ .০০ .০০ ০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ দ র চ দ র জলার ক য়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৭২,১৩২.০০ ১,৪৬,৩০০.০০ ১১,২৫,১৩২.০০ ৩৫০.০০ - 

২. চ দ র চ দ র জলার ফিরদগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১০,৬৩,৫৯৯.০০ ২,২৭,৩৫০.০০ ৮,৩৬,২৯৪.০০ - - 

৩. চ দ র চ দ র জলার মতলব (দঃ) উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,২২,০৪৫.০০ ৬৭,৩৯০.০০ ৫৪,৬৫৫.০০ - - 

৪. চ দ র চ দ র জলার হাজীগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৫. চ দ র চ দ র জলার মতলব (উ র) উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৭৯,৩৭০.০০ ১,০২,১২০.০০ ৭৭,২৫০.০০ - - 

৬. চ দ র চ দ র জলার হাইমচর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫৯,০৩৭.০০ ৩০,১৬৮.০০ ২৮,৮৬৯.০০ - - 

৭. চ দ র চ দ র জলার শাহারাি  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,২৩,১৫১.০০ ৮৭,৭১৬.০০ ৩৫,৪৩৫.০০ - - 

৮. চ দ র চ দ র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ২০.০০ - 

৯. চ দ র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

  মাট =      

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ফনী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

২. ফনী ফনী জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব  ২০১৭-২০১৮ - - ৮৩,০৪০.০০ - - 

৩ ফনী ফণী জলার ছাগলনাইয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১২,৪৮০.০০ - - 

৪ ফনী ফণী জলার সানাগাজী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১৫,১৩৫.০০ - - 

৫ ফনী ফণী জলার প রাম উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮   ৮,৯৮০.০০ - - 

৬ ফনী ফণী জলার দাগন ইয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৭ ফনী ফণী জলার লগাজী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

                                                                           মাট=        
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. া ণাবাড়ীয়া জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
২. া ণাবাড়ীয়া া ণবাড়ীয়া জলার ০৯  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮   ৩৭,০৬৪.০০ - - 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ল ী র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ ১৯,৩০,৭৬৯.০০ ১৬,২৭,৫০১.০০ ৩,০৩,২৫২.০০ - - 

২. ল ী র ল ী র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,০৬,৮২০.০০ ৮,২৬,১১০.০০ - - - 

৩. ল ী র ল ী র জলার রায় র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৫১,৯৫৩.০০ ১,৮০,৩০৯.০০ - - - 

৪. ল ী র ল ী র জলার রামগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৮,৮৫,৬৩৬.০০ ৪,২৭,০৩৮.০০ ৪,৫৮,৫৯৮.০০ - - 

৫. ল ী র ল ী র জলার রামগিত উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৬৩,৯৬২.০০ ২৩,০৭২.০০ ৪০,৮৯০.০০ - - 

৬. ল ী র ল ী র জলার কমল নগর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৯৯,৪৪৮.০০ ১,৭০,৫২২.০০ - - - 

  মাট =      
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ক বাজার জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

২. ক বাজার ক বাজার জলার চকিরয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৬৩,৮৯৮.০০ ৫৮৫.০০ ৪,৬৩,৩১৩.০০ - - 

৩. ক বাজার ক বাজার জলার প য়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৪. ক বাজার ক বাজার জলার রা  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,০৮,৩৭০.০০ ৯,০০৮.০০ ১,৯৯,৩৬২.০০ - - 

৫. ক বাজার ক বাজার জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৬১,৯৩০.০০ ৩৮,৭৮১.০০ ২,২৩,০৪৯.০০ - - 

৬. ক বাজার ক বাজার জলার মেহশখালী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৯০,৮১৭.০০ ১,২০০.০০ ৩,৮৯,৬১৭.০০ ১,২০০.০০ - 

৭. ক বাজার ক বাজার জলার উিখয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১২,৩৯৩.০০ - ১২,৩৯৩.০০ - - 

৮. ক বাজার ক বাজার জলার টকনাফ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১২,৮৮,৬৯১.০০ ১,৫৪,৩৯৮.০০ ১১,৩৪,২৯৩.০০ - - 

৯. ক বাজার ক বাজার জলার বিদয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৫৫,৮৩৯.০০ ১৬,০৯৫.০০ ১,৩৯,৭৪৪.০০ - - 

  মাট = ২৭,৮১,৯৩৮.০০ ২,২০,০৬৭.০০ ২৫,৬১,৮৭১.০০ - - 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথ সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িসেলট িসেলট জলার ১২  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৪০,২২,২১০.০০ - - 

২. িসেলট  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮  - - - - - 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথ সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মৗলভীবাজার জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১০,৩৪,৮৩৬.০০ ৩,৪১,১৩৮.০০ ৬,৯৩,৬৯৮.০০ - - 

২. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার লাউড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫৬,১৬,৩৬৩.০০ ৪,৮৩,২০০.০০ ৫১,৩৩,১৬৩.০০ - - 

৩. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার কমলগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩২,৭৯,৫৮৫.০০ ২,৪৮,২৩২.০০ ৩০,৩১,৩৫৩.০০ - - 

৪. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪৫,৫১,২৬৮.০০ ২,৭২,১২৯.০০ ৪২,৭৯,১৩৯.০০ - - 

৫. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার িড় উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২৫,৪১,৭০৩.০০ ২,০৬,৯৫৯.০০ ৩০,৩৪,৭৪৪.০০ - - 

৬. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার ম ল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১১,৯০,১৬৭.০০ ১,০০,৫৪৩.০০ ১০,৮৯,৬২৪.০০ - - 

৭. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার বড়েলখা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪৩,৭৪,১২৩.০০ ১,৯৮,১৯৬.০০ ৪১,৭৫,৯২৭.০০ - - 

৮. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার রাজনগর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২০,৯৬,৬০৪.০০ ১,৫৯,১৭৭.০০ ১৯,৩৭,৪২৭.০০ - - 

  মাট = - - - - - 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নামগ  নামগ  জলার তািহর র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৫,৮৯,০৮২.০০ ২১,১২০.০০ ১৫,৬৭,৯৬২.০০ - - 

২. নামগ  নামগ  জলার িব র র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩৫,৭৬,৫৫৫.০০ ১,০৩,৩৮৪.০০ ৩৪,৭৩,১৭১.০০ - - 

৩. নামগ  নামগ  জলার ধমপাশা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫৮,৯৩,২৩৪.০০ ২৯,০৬৪.০০ ৫৮,৬৪,১৭০.০০ - - 

৪. নামগ  নামগ  জলার শা া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৫,১৬,৯২৮.০০ - ১৫,১৬,৯২৮.০০ - - 

৫. নামগ  নামগ  জলার ছাতক উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,২৮,০০,৬৫৮.০০ ২,১৯,৫৭৬.০০ ১,২৫,৮১,০৮২.০০ - - 

৬. নামগ  নামগ  জলার িদরাই উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৬,৯৫,০৬৯.০০ ৬৩,৭৯৭.০০ ৬,৩২,১৭২.০০ - - 

৭. নামগ  নামগ  জলার দায়ারাবাজার উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭৪,৪০,৯১৬.০০ ৫,৮৯,৪৭৮.০০ ৬৮,৫১,৪৩৮.০০ - - 

৮. নামগ  নামগ  জলার জগ াথ র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩৫,৪৫,৫৭৭.০০ ১২,৬৪,২১৫.০০ ২২,৮১,৩৬২.০০ - - 

৯. নামগ  নামগ  জলার জামালগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২৭,৫৩,১৫০.০০ ১,৩৩,৭৫৩.০০ ২৬,১৯,৩৯৭.০০ - - 

১০. নামগ  নামগ  জলার দি ণ নামগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৩৩,৬৯৭.০০ ২৫,০৬০.০০ ৩,০৮,৬৩৭.০০ - - 

১১. নামগ  নামগ  জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২৭,৭৯,১৫১.০০ ৪৫,০৫৭০০ ২৭,৩৪,০৯৪.০০ - - 

১২. নামগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১০,৯০,৯৬৪.০০ ১০,০৮,৫২৩.০০ ৮২,৪৪১.০০ - - 

                                                                   মাট - - - - - - 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. হিবগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
২. হিবগ  হিবগ  জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৯,২০,০১০.০০ ১,১৬,০২৫.০০ - - - 
৩. হিবগ  হিবগ  জলার বা বল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
৪. হিবগ  হিবগ  জলার আজেমিরগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৩,৮৯,৭৮১.০০ ৩৭,৯৭২.০০ ১৩,৫১,৮০৯.০০ - - 
৫. হিবগ  হিবগ  জলার নবীগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২০,৩০,৭১৪.০০ ৪,৮৯,৮২০.০০ ১৫,৪০,৮৯৪.০০ - - 
৬. হিবগ  হিবগ  জলার মাধব র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২৭,৬২,৫৯৩.০০ ১,২২,৩১২.০০ ২৬,৪০,২৮১.০০ - - 
৭. হিবগ  হিবগ  জলার বািনয়াচং উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩৮,০৯,৩৯২.০০ ৭,০৯,০২৬.০০ ৩১,০০,৩৬৬.০০ - - 
৮. হিবগ  হিবগ  জলার নােরাঘাট উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১০,৫৭,৭০২.০০ ৯৯,৭৬৪.০০ ৯,৫৭,৯৩৮.০০ - - 
৯. হিবগ  হিবগ  জলার লাখাই উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১২,৭১,১১০.০০ ১,৮৯,৩০৫.০০ ১০,৮১,৮০৫.০০ - - 

  মাট =      
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত wf, wc, িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. রাজশাহী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ ১৫,৬৫,৭০০.০০ ১৮,০৮,০১১.০০ - - - 
২. রাজশাহী রাজশাহী জলা পবা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,১১,৩৫০.০০ ১,১১,৮৭৪.০০ - - - 
৩. রাজশাহী রাজশাহী জলা গাদাগাড়ী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,৯৫,৮৭২.০০ ৫,৫২,৪৭৮.০০ ৪৩,৩৯৪.০০ - - 
৪. রাজশাহী রাজশাহী জলা গা র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৮৮,৯৫৩.০০ ৩,৭৭,০৩৬.০০ ১১,৯১৭.০০ - - 
৫. রাজশাহী রাজশাহী জলা তােনার উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২২,৬৫,১০৫.০০ ২৫,৬৩,০৪২.০০ - ৩১০.০০ - 
৬. রাজশাহী রাজশাহী জলা য়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৩৫,০২৬.০০ ২,৮৭,৫৮৬.০০ ৪৭,৪৪০.০০ - - 
৭. রাজশাহী রাজশাহী জলা চারঘাট উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৫৫,৬৪২.০০ ১,১২,০৫৭.০০ ৪৩,৫৮৫.০০ - - 
৮. রাজশাহী রাজশাহী জলা মাহন র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,২৩,৫৯০.০০ ২,৮৬,২১৯.০০ ২,৪৭,৩৭১.০০ - - 
৯. রাজশাহী রাজশাহী জলা বাঘা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৮০,২২০.০০ ৮০,২৩৪.০০ - - - 
১০. রাজশাহী রাজশাহী জলা বাঘমারা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১২,১৩,১১০.০০ ১৪,০১,৮১৮.০০ - - - 

  মাট =      
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নওগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
২. নওগ  নওগ  জলার পারশা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৫,৫০,৩১৫.০০ - - 
৩. নওগ  নওগ  জলার সাপাহার উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৯,৪৫,৫২১.০০ - - 
৪. নওগ  নওগ  জলার আ াই উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ -  ২,৫৫,৪৭৩.০০ ৬৫০.০০ - 
৫. নওগ  নওগ  জলার বদলগাছী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৪,৩৫,৪১৫.০০ ৫,৯০৫.০০ - 
৬. নওগ  নওগ  জলার মহােদব র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২,৬৬,৫২৫.০০ - - 
৭. নওগ  নওগ  জলার প ীতলা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৬,৪৬,৫০৮.০০ ১,৩২০.০০ - 
৮. নওগ  নওগ  জলার িনয়ামত র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২৬,৫০,৭৪৪.০০ - - 
৯. নওগ  নওগ  জলার রাণীনগর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৭,৬৪,১৭৯.০০ ৭,২৫৮.০০ - 
১০. নওগ  নওগ  জলার ধামইরহাট উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২,১৮,২২৮.০০ - - 
১১. নওগ  নওগ  জলার মা া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮   ১০,৯০,৬০৯.০০ - - 
১২. নওগ  নওগ  জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
  মাট =      
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নােটার জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৯,১৪,৯৬৪.০০ ৭,৬১,১৫৩.০০ ১,৫৩,৮৩১.০০ ১,২৮০.০০ - 

২. নােটার নােটার জলার িসংড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,৮৯,০১৪.০০ ৪,৯০,৫৫২.০০ ৯৮,৪৬২.০০ ৫০.০০ - 

৩. নােটার নােটার জলার বড়াই াম উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৪৬,৩৪৭.০০ ৪,০৯,৫৮৯.০০ ৩৬,৭৫৮.০০ ৭০.০০ - 

৪. নােটার নােটার জলার লাল র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৫৬,২৭৫.০০ ৩,৩৩,৩৮৪.০০ ২২,৯৮১.০০ - - 

৫. নােটার নােটার জলার বাগািতপাড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৬. নােটার নােটার জলার দাস র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,১৮,৪৯৭.০০ ৩,১৯,৪৫৮.০০ ৯৮,৩৯৩.০০ ১০০.০০ - 

৭. নােটার নােটার জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৮. নােটার নােটার জলার নলডা া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

  মাট =      

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. পাবনা জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা  ২০১৭-২০১৮ - - ৫৭,০৪৩.০০ - - 

২. পাবনা পাবনা জলার ফিরদ র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৪,৫৭৪.০০ - - 

৩. পাবনা পাবনা জলার বড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২,০০৫.০০ - - 

৪. পাবনা পাবনা জলার আটঘিরয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৭,৯৫৯.০০ - - 

৫. পাবনা পাবনা জলার ঈ রদী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৪,৫২৫.০০ - - 

৬. পাবনা পাবনা জলার স িথয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৩,৩৪৫.০০ ২৫৫.০০ - 

৭. পাবনা পাবনা জলার চাটেমাহর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৪,৯৮০.০০ - - 

৮. পাবনা পাবনা জলার ভা ড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৩,৪২০.০০ - - 

৯. পাবনা পাবনা জলার জানগর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৩,১০৫.০০ - - 

১০. পাবনা পাবনা জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৫,৫২০.০০ - - 

                                                                    মাট       
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ পাইনবাবগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখািহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

২. চ পাইনবাবগ  চ পাইনবাবগ  জলার ০৫ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১৩,৮৫,৭৫০.০০ ২,৯২৫.০০ ১০০.০০ 

  মাট =      

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. জয় রহাট জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ ১১,৯৪,৫৯০.০০ ১২,৬০,৯৬৬.০০ ৬৬,৩৭৬.০০ ৮৩৬.০০০ - 

২. জয় রহাট জয় রহাট জলার কালাই উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,১৮,৬১৬.০০ ১১,৬৬,৫৯০.০০ ৪,৪৭,৯৭৪.০০ - - 

৩. জয় রহাট জয় রহাট জলার তলাল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২০,৯৫১.০০ ৮,৬৩০.০০ ১২,৩২১.০০ - - 

৪. জয় রহাট জয় রহাট জলার আে ল র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩০,৩৮৭.০০ ৬,৬৪৫.০০ ২৩,৭৪২.০০ - - 

৫. জয় রহাট জয় রহাট জলার প চিবিব উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৩৫,৬৩২.০০ ৩২,১৫৫.০০ ৩,০৩,৪৭৭.০০ - - 

৬. জয় রহাট জয় রহাট জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৮৯,০০৪.০০ ৩০,৪০৬.০০ ৫৮,৫৯৮.০০ - - 

                                                                 মাট       

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ব ড়া জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

২. ব ড়া ব ড়া জলার ১২ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১৬,৮৬,৬৬৩.০০ ৪৫০.০০ - 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িসরাজগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৬,৫৩,৯১২.০০ ৭,৮৫,৩৮১.০০ - - - 

২. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার উ াপাড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৫০,৫৭০.০০ ২,২২,০০৭.০০ ২৮,৫৬৩.০০ - - 

৩. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার বল িচ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,১৯,৩৭৫.০০ ৯৩,৭৩১.০০ ২৫,৬৪৪.০০ - - 

৪. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার শাহজাদ র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১০,০১,১৪৭.০০ ৪,৯৭,৯৯৪.০০ ৫,০৩,১৬৩.০০ - - 

৫. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার রায়গ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৭৫,৫০০.০০ ১,৪৩,৫৯৫.০০ ৩১,৯০৫.০০ - - 

৬. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার তাড়াশ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৩,৮৮,৪৫৪.০০ ১৩,১৪,৪৫৬.০০ ৭৩,৯৯৮.০০ - - 

৭. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৪৭,৫২২.০০ ১,৪৯,৫৭২.০০ - ১২০.০০ ২৩১.০০ 

৮. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার কামারখ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,০৫,১৮০.০০ ৯৮,৪৮২.০০ ৬,৬৯৮.০০ - - 

৯. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার কািজ র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৬৫,০০০.০০ ১,৪৮,৭৮৩.০০ - - - 

১০. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার চৗহালী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

  মাট =      
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. রং র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
২. রং র রং র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
৩. রং র রং র জলার িমঠা র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - -  
৪. রং র রং র জলার কাউিনয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮  - - - - 
৫. রং র রং র জলার পীরগাছা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
৬. রং র রং র জলার গংগাচড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
৭. রং র রং র জলার তারাগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
৮. রং র রং র জলার বদরগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
৯. রং র রং র জলার পীরগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব  ২০১৭-২০১৮  - - - - - 

  মাট =      

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িদনাজ র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৭,৭০,১৯৪.০০ ১২,৫৪,৬৪৪.০০ ৫,১৫,৫৫০.০০ - - 
২. িদনাজ র িদনাজ র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,৫২,৫৪৬.০০ ৩,২১,৫৭৩.০০ ৪,৩০,৯৭৩.০০ - - 
৩. িদনাজ র িদনাজ র জলার িচিররব র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৯১,৯২৩.০০ ৩,৩৯,৩৪০.০০ - - - 
৪. িদনাজ র িদনাজ র জলার িবরাম র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,৮০,০০০.০০ ৯৯,৪৭৭.০০ ৬,৮০,৫২৩.০০ - - 
৫. িদনাজ র িদনাজ র জলার কাহােরাল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৭৩,৭৪৭.০০ ২,২২,২৮৭.০০ - - - 
৬. িদনাজ র িদনাজ র জলার পাবতী র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৩,৮৫,৫০০.০০ ১৩,৬২,১৮৩.০০ ২৩,৩১৭.০০ ২,৮৩০.০০ - 
৭. িদনাজ র িদনাজ র জলার বাচাগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৬৯,৪৬৪.০০ ৭৮,৫৮০.০০ ১,৯০,৮৮৪.০০ - - 
৮. িদনাজ র িদনাজ র জলার নবাবগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৫১,৪০০.০০ ১,২৪,৪৮৪.০০ ৩,২৬,৯১৬.০০ - - 
৯. িদনাজ র িদনাজ র জলার লবাড়ী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৭,১২,৫০০.০০ ৪,১৭,৩৮৫.০০ ২,১৫,১১৫.০০ - - 
১০. িদনাজ র িদনাজ র জলার বীরগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫,৬১,৫০০.০০ ২,৩২,১৬৩.০০ ৩,২৯,৩৩৭.০০ - - 
১১. িদনাজ র িদনাজ র জলার ঘাড়াঘাট উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,১৩,৯৯১.০০ ৩,২৫,৮৭৩.০০ ৮৮,১১৮.০০ - - 
১২. িদনাজ র িদনাজ র জলার খানসামা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,২২,৮০৫.০০ ১,২৪,৬২২.০০ - - - 
১৩. িদনাজ র িদনাজ র জলার িবরল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১২,৬৬৬.০০ 
১৪. িদনাজ র িদনাজ র জলার হািকম র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৪৪,৯৪১.০০ ২,০১,১১৯.০০ ২,৪৩,৮২২.০০ - - 

  মাট =      
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঠা রগ ও জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৩,৭৮,১২১.০০ ২,৩৬,৪৪৪.০০ ২,৪২,১৭৭.০০ - - 
২. ঠা রগ ও ঠা রগ ও জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২৫,৮৫,৫২৯.০০ ৫,০৯,০০৩.০০ ২০,৭৬,২২৬.০০ - - 
৩. ঠা রগ ও ঠা রগ ও জলার পীরগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৬,০৪,২৫০.০০ ২,৩৪,৮০৯.০০ ১৩,৬৯,৪৪১.০০ - - 
৪. ঠা রগ ও ঠা রগ ও জলার হির র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৪৫,৯২৮.০০ ৩০,৫৭৫.০০ ৪,৩১,৭৫৬.০০ - - 
৫. ঠা রগ ও ঠা রগ ও জলার রাণীশংৈকল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৯৭,৯২১.০০ ২,০৪,০৪৬.০০ ২,৯৩,৮৭৫.০০ - - 
৬. ঠা রগ ও ঠা রগ ও জলার বািলয়াডা ী উপেজলা িভ,িপ িহসাব  ২০১৭-২০১৮ ৫,৩২,৯২০.০০ ৩,০৬,৭৯৬.০০ ২,২৬,১২৪.০০ - - 
                                                                      মাট       

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. প গড় প গড় জলার দবীগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,০১,৩৯১.০০ ১,২৫,৮৪২.০০ ২,৭৫,৫৪৯.০০ - - 
২. প গড় প গড় জলার িলয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৬৯,৪৭৫.০০ ১,২৪,৭৪০.০০ ১,৪৪,৩৫.০০৭ - - 
৩. প গড় প গড় জলার আেটায়ারী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,১৭,৬৩৯.০০ ৫,৮৯৫.০০ ২,১১,৭৪৪.০০ - - 
৪. প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলা িভ,িপ িহসাব  ২০১৭-২০১৮ ৪৬,১৩৭.০০ ১৭,৭৩০.০০ ২৮,৪০৭.০০ - - 
৫. প গড় প গড় জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৪৮,৬১৪.০০ ১,০৪,৪৬৯.০০ ১,৪৪,১৪৫.০০ - - 

                                                                    মাট       
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নীলফামারী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
২. নীলফামারী নীলফামারী জলার ডামার উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
৩. নীলফামারী নীলফামারী জলার িডমলা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
৪. নীলফামারী নীলফামারী জলার জলঢাকা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
৫. নীলফামারী নীলফামারী জলার সয়দ র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 
৬. নীলফামারী নীলফামারী জলার িকেশারগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - -  - 
৭. নীলফামারী নীলফামারী জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮  - - - - - 

                                                                        মাট       
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িড় াম জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - ৯,৮১৫.০০ 

২. িড় াম িড় াম জলার উিল র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,১১,০৩৪.০০ ১৬,১২৬.০০ ৯৪,৯০৯.০০ - ১০,০০০.০০ 

৩. িড় াম িড় াম জলার নােগ রী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩০,১১১.০০ ৩,০৯৪.০০ ২৭,০১৭.০০ - - 

৪. িড় াম িড় াম জলার িচলমারী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৯,৫৭০.০০ ১০,০৭৭.০০ - - ৮,৬০৭.০০ 

৫. িড় াম িড় াম জলার ামারী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৪,৯৫২.০০ ৩৯,৮৮৫.০০ - - ২,১৩৫.০০ 

৬. িড় াম িড় াম জলার রৗমারী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৮০,৯৪৯.০০ - ৪,৮০,৯৪৯.০০ - - 

৭. িড় াম িড় াম জলার লবাড়ী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৫৭,৩১১.০০ ১,৩৬৩.০০ ৫৫,৯৬৮.০০ - - 

৮. িড় াম িড় াম জলার রাজারহাট উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৮৩৫.০০ ২,৩৯০.০০ ১,৪৪৫.০০ - - 

৯. িড় াম িড় াম জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব  ২০১৭-২০১৮   ২,০১,৯৫৫.০০ ৭,১১৭.০০ ১,৯৪,৮৩৮.০০ - ১১,৪০০.০০ 

 ¤                                                                    মাট       
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. গাইবা া জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - ৫০.০০ - 

২. গাইবা া গাইবা া জলার গািব গ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৩. গাইবা া গাইবা া জলার রগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৪. গাইবা া গাইবা া জলার পলাশবাড়ী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৫. গাইবা া গাইবা া জলার সা া র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৬. গাইবা া গাইবা া জলার লছিড় উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ৪০.০০ - 

৭. গাইবা া গাইবা া জলার সাঘাটা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৮. গাইবা া গাইবা া জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

                                                                   মাট       
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. লালমিনরহাট জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

২. লালমিনরহাট লালমিনরহাট জলার পাট াম উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - -  

৩. লালমিনরহাট লালমিনরহাট জলার হািতবা া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - -  - - 

৪. লালমিনরহাট লালমিনরহাট জলার কািলগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৫. লালমিনরহাট লালমিনরহাটেজলার আিদতমারী উপেজলা িভ,িপিহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৬. লালমিনরহাট লালমিনরহাট জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

                                                                      মাট       
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. বিরশাল বিরশাল জলার বােকরগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২৭,৯২৪.০০ ৯৬৬০.০০ - 

২. বিরশাল বিরশাল জলার উিজর র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১৯,৯৩৫.০০ ৪,৮৭৩.০০ - 

৩. বিরশাল বিরশাল জলার বানারীপাড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৩৫,৭৩৫.০০ - - 

৪. বিরশাল বিরশাল জলার বা গ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৭,৬১৫.০০ - - 

৫. বিরশাল বিরশাল জলার গৗরনদী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২৩,৩৭৩.০০ - - 

৬. বিরশাল বিরশাল জলার লাদী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৪১,৯২৭.০০ - - 

৭. বিরশাল বিরশাল জলার িহজলা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৬,৬৬৫.০০ - - 

৮. বিরশাল বিরশাল জলার মেহ ীগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৪০৯৫.০০ - - 

৯. বিরশাল বিরশাল জলার আৈগলঝাড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১৭,৬৬৫.০০ - - 

১০. বিরশাল বিরশাল জলার বিরশাল সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৭,২৩০.০০ - - 

১১. বিরশাল জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব  ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

  মাট =      
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঝালকাঠী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

২. ঝালকাঠী ঝালকাঠী জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৮৬,৭৪৯.০০ 

৩. ঝালকাঠী ঝালকাঠী জলার নলিছ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৬,০৫০.০০ 

৪. ঝালকাঠী ঝালকাঠী জলার রাজা র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১৯,৬১৫.০০ 

৫. ঝালকাঠী ঝালকাঠী জলার কাঠািলয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব  ২০১৭-২০১৮ - - - - ১১,৫৩২.০০ 

  মাট =      
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী টাকার 
পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প
ত টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িপেরাজ র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১,৪১১.০০ 

২. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার নািজর র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - ৭৯,৫৬৫.০০ - - - 

৩. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার মঠবাড়ীয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৭,৯৪৩.০০ - - 

৪. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার ই রকানী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১২,৫৫৬.০০ - - 

৫. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার নছারাবাদ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১৯,২২৫.০০ - - 

৬. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার কাউখালী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ৩৩০.০০  

৭. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার ভা ািরয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৮,২১৬.০০ - - 

৮. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২৭,৩৮৫.০০ - - 

  মাট =      

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. প য়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

২. প য়াখালী প য়াখালী জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ৭৫০.০০ - 

৩. প য়াখালী প য়াখালী জলার দশিমনা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৫১,৫৩৬.০০ 

৪. প য়াখালী প য়াখালী জলার রাংগাবালী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮  - - - ৩৩,৬০০.০০ 

৫. প য়াখালী প য়াখালী জলার গলািচপা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৬,০৯,৩৪৯.০০ 

৬. প য়াখালী প য়াখালী জলার কলাপাড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১,৮০,৬৮৫.০০ 

৭. প য়াখালী প য়াখালী জলার বাউফল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১,৪৮,৭৯৯.০০ 

৮. প য়াখালী প য়াখালী জলার মকী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৬৭,২৬০.০০ 

৯. প য়াখালী প য়াখালী জলার িমজাগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব  ২০১৭-২০১৮ - - - - ৮০,৩৪৫.০০ 

  মাট =      
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প
ত টাকার 
পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ভালা ভালা জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১৫,৮৪০.০০ 

২. ভালা ভালা জলার চরফ াশন উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ২,৯০০.০০ 

৩. ভালা ভালা জলার লালেমাহন উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - -  - ১,৬৬,৬৪৪.০০ 

৪. ভালা ভালা জলার ত মি ন উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১৩,৯৮০.০০ 

৫. ভালা ভালা জলার মন রা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৪৭,৫৬০.০০ 

৬. ভালা ভালা জলার বারহান উি ন উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৭. ভালা ভালা জলার দৗলতখান উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮  - - - - ১,২১০.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. বর না জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮      

২. বর না বর না জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৩৪,৬৪৬.০০ ৫,২০০.০০ ২,২৯,৪৪৬.০০ - - 

৩. বর না বর না জলার বতাগী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৮৮,১৫৩.০০ ১,৭৩,৯৩১.০০ ১৪,২২২.০০ - - 

৪. বর না বর না জলার বামনা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৮১,৪৩৫.০০ ৫৫,৬৬৬.০০ ২৫,৭৬৯.০০ - - 

৫. বর না বর না জলার পাথরঘাটা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৭০,৬৭৬.০০ ১,৩৪,৮৯৫.০০ ৩৫,৭৮৬.০০ - - 

৬. বর না বর না জলার আমতলী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,১৩,০৮৪.০০ ১,৩১,৬২০.০০ ১,৮১,৪৬৪.০০ - - 

৭. বর না বর না জলার তালতলী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪০,৩৭৭.০০ ২৬.৪২৭.০০ ১৩,৯৫০.০০ - - 

  মাট       
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত wf, wc, িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. লনা লনা জলার িদঘিলয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৬০,০০০.০০ ১,৮৩,৭৭৭.০০ ২,৭৬,২২৩.০০ - - 

২. লনা লনা জলার িরয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৬,০৬,৫৭৮.০০ ৪,৯৭,১৯০.০০ ১১,০৯,৩৮৭.০০ ৪,৪৫৫.০০ - 

৩. লনা লনা জলার লতলা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৬,৩৩৭.০০ - ৪,০৪০.০০ 

৪. লনা লনা জলার কয়রা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২,০৬,৫৫১.০০ - - 

৫. লনা লনা জলার পাইকগাছা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৫,৫১,৪৭৮.০০ - - 

৬. লনা লনা জলার ব য়াঘাটা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১২,৫৯,১৭০.০০ ২,৭৩,৮৮০.০০ ৯,৮৫,২৯০.০০ - - 

৭. লনা লনা জলার দােকাপ উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২৬,৫০৩.০০ - - 

৮. লনা লনা জলার পসা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ১২,৮৭০.০০ - - 

৯. লনা লনা জলার তরখাদা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৫৮,৮৪৪.০০ - - 

১০. লনা জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - ৫৪,৫৪৬.০০ ১,৮৬৮.০০  

         

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প
ত টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. যেশার জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - ৩৭,৩৫২.০০ 

২. যেশার যেশার জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১৩,২২৫.০০ 

৩. যেশার যেশার জলার চৗগাছা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৩,১৩৫.০০ 

৪. যেশার যেশার জলার শাশা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১৮,৫৩৫.০০ 

৫. যেশার যেশার জলার িঝকরগাছা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৩৬,৫১৫.০০ 

৬. যেশার যেশার জলার কশব র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১১,২৬০.০০ 

৭. যেশার যেশার জলার মিনরাম র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১,০৮,২৪০.০০ 

৮. যেশার যেশার জলার অভয়নগর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১২,৭৮৯.০০ 

৯. যেশার যেশার জলার বাঘারপাড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব  ২০১৭-২০১৮ - - - - ১১,৭০১.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প
ত টাকার 
পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. বােগরহাট জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

২. বােগরহাট বােগরহাট জলার মা ারহাট উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৩. বােগরহাট বােগরহাট জলার রামপাল উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৪. বােগরহাট বােগরহাট জলার মাংলা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৫. বােগরহাট বােগরহাট জলার িচতলমারী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৬. বােগরহাট বােগরহাট জলার ফিকরহাট উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৭. বােগরহাট বােগরহাট জলার ক য়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ৩০.০০ - 

৮. বােগরহাট বােগরহাট জলার শরণেখালা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৯. বােগরহাট বােগরহাট জলার মাড়লগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

১০. বােগরহাট বােগরহাট জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব  ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

   মাট =      

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প
ত টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ি য়া জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - ৮৩,৮১৫.০০ 

২. ি য়া ি য়া জলার মারখালী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৬৩,৫৬৪.০০ 

৩. ি য়া ি য়া জলার খাকসা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৭,৫৭৯.০০ 

৪. ি য়া ি য়া জলার িমর র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৫৬,৬৮০.০০ 

৫. ি য়া ি য়া জলার দৗলত র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ২৮২.০০ ১২,৪৬৫.০০ 

৬. ি য়া ি য়া জলার ি য়া সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৫,৯২৯.০০ 

৭. ি য়া ি য়া জলার ভড়ামারা উপেজলা িভ,িপ িহসাব  ২০১৭-২০১৮ - - - - ৪২,৩৪৬.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প
ত টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. য়াডা া জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

২. মেহর র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১৪,২৪০.০০ 

৩. য়াডা া য়াডা া জলার জীবন নগর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ১,৩২০.০০ 

৪. য়াডা া য়াডা া জলার আলমডা া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ৩২৫.০০ - 

৫. য়াডা া য়াডা া জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - ৫২২.০০ ১,০২১.০০ 

৬. য়াডা া য়াডা া জলার দা ড় দা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

৭. মেহর র মেহর র জলার িজবনগর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৫,৮৯০.০০ 

৮. মেহর র মেহর র জলার গাংনী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - - - ৪,১০০.০০ 

৯. মেহর র মেহর র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮  - - - - ৬,১৪৫.০০ 

  মাট =      

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. সাত ীরা জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ ৩,২৬,৬২৬.০০ ৮৮,৩৯৪.০০ ২,৩৮,২৩২.০০ - ৫,৮২০.০০ 

২. সাত ীরা সাত ীরা জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৫,৪৬,৬২৯.০০ ৬,২০,৮৪১.০০ ৯,২৫,৭৮৮.০০ - ২২,০৮১.০০ 

৩. সাত ীরা সাত ীরা জলার কলােরায়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৭২,০০০.০০ ১,০৭,৯৬৯.০০ ৬৪,০৩১.০০ - ১১,৫১০.০০ 

৪. সাত ীরা সাত ীরা জলার তালা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১২,৫০,৫০০.০০ ১১,৩৯,৮৭৭.০০ ১,১০,৬২৩.০০ - ৫,০৪০.০০ 

৫. সাত ীরা সাত ীরা জলার আশা িন উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৯,১০,৫৩০.০০ ৯,১১,৩২৮.০০ - - ৪৭,৯৫৫.০০ 

৬. সাত ীরা সাত ীরা জলার দবহাটা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,৮০,০০০.০০ ৪,০২,৫৭৩.০০ - - ৩৩,৪৬৩.০০ 

৭. সাত ীরা সাত ীরা জলার কািলগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১০,২০,০০০.০০ ১০,০৮,০৪৮.০০ ১১,৯৫২.০০ - ১,৫১৩.০০ 

৮. সাত ীরা সাত ীরা জলার ামনগর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৭,৩১,১৫২.০০ ১২,৮২,৭২৮.০০ ৪,৪৮,৪২৮.০০ ২,৩৭৫.০০ ১৩,৮৫০.০০ 

  মাট =      
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িঝনাইদহ জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - - 

২. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার কািলগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৮৫,৪৪২.০০ ১,৩৬,৪০৭.০০ ৪৯,০৩৫.০০ - ২৮,০৭০.০০ 

৩. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার কাটচ দ র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ২,৪৩,০০০.০০ ২,৭৬,৮৫৪.০০ - - ১,৫১,৫৯২.০০ 

৪. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার মেহশ র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৬,৯৯,২৭৫.০০ ৩,০৮,৭৪৫.০০ ৩,৯০,৫৩০.০০ - ১,৩৫,৮৩২.০০ 

৫. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার হিরনা  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১,৫৫,১৫০.০০ ১,৫৫,৬২২.০০ - - - 

৬. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৫৫,৪৭৫.০০ ১,৫১,৪৪০.০০ ৩,০৪,০৩৫.০০ - ১৪,৫৩৬.০০ 

৭. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার শল পা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ১৩,২৫,২৮১.০০ ৩,৬২,০৩৭.০০ ৯,৬৩,২৪৪.০০ ১,০৩৩.০০ ১,৩৯,৭১৪.০০ 

   মাট=      

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী টাকার 
পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মা রা জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ - - - - ১৯,০১৬.০০ 

২. মা রা মা রা জলার হা াদ র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৫৩,০৫৯.০০ - - 
৩. মা রা মা রা জলার শািলকা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ৩৫,০৪২.০০ - - 
৪. মা রা মা রা জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ - - ২,০৮,২১০.০০ - - 
৫. মা রা মা রা জলার র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮  ৪,৬০,০০০.০০ ১,৮৩,৭৭৭.০০ ২,৭৬,২২৩.০০ - - 

  মাট =      

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম  িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নড়াইল জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৭-২০১৮ ২,০৪,২৪৬.০০ ৮৮,১৭৯.০০ ১,১৬,০৬৭.০০ - ৫০.০০ 

২. নড়াইল নড়াইল জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৩,১২,০২৯.০০ ১,৪১,১০৯.০০ ১,৭০,৯২০.০০ - ২৩,৩৭৩.০০ 

৩. নড়াইল নড়াইল জলার কািলয়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮  ১৩,২৪,৭৯৯.০০ ৭,২৮,৫২৮.০০ ৫,৯৬,২৭১.০০ - ৭২,৯০৬.০০ 

৪. নড়াইল নড়াইল জলার লাহাগড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৭-২০১৮ ৪,৯১,১৪০.০০ ৮৩,২১১.০০ ৪,০৭,৯২৯.০০ - - 

  মাট =      
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লাই/২০১৮ ি ঃ হেত ন/১৯ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ 
চা রীরত কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  পÎ সং া  Z_¨vw`। 

ঢাকা িবভাগ 
নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
1 ঢাকা জনাব মাঃ ইসমাইল হােসন, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4.(৩য় খ ).৪৮০                                       

তািরখঃ- ৩০/0৯/২০১8 ি ঃ। 

২ ঐ জনাব মাঃ বজ ল মিজদ দওয়ান,  ঐ ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(৩য় খ ).৫৩৬                                         
তািরখঃ- 16/10/২০১8 ি ঃ। 

৩ ঐ জনাব শেলশ চ  দাস ঐ ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4.(৩য় খ ).৪৪৮                              
তািরখঃ- 0৬/0৯/২০১8 ি ঃ। 

৪ মািনকগ  জনাব মাঃ িজ ত আলী ঐ ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4.(৩য় খ ).৩৮২                       
তািরখঃ- ০২/০৮/২০১৮ ি ঃ। 

৫ ঐ মর ম শিফ উি ন ঐ ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(৩য় খ ).৫৯৫                                 
তািরখঃ- ০৫/1১/২০১৮ ি ঃ। 

৬ ঐ জনাব মাঃ তাজ উি ন ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(৩য় খ ).৬৮১                                  
তািরখঃ-19/12/২০১৮ ি ঃ। 

৭ ীগ  জনাব আহা দ সার ল হাসান, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.২৬০০.৭৯২.০১.০১০.১৪.(3য় খ ).৩৭৩                                
তািরখঃ-৩০/০7/২০১৮ ি ঃ। 

৮ ঐ মর ম মাঃ িব াল হােসন,  ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 
কমকতা 

ারক নং-৩১.০৫.২৬০০.৭৯২.০১.০১০.১৪.(3য় খ ).৩৭৪                                 
তািরখঃ-৩০/০৭/২০১৮ ি ঃ। 

৯ ঐ জনাব মাঃ দলওয়ার হােসন ঐ ারক নং-৩১.০৫.২৬০০.৭৯২.০১.০১০.১৪.(3য় খ ).৪৫০                                 
তািরখঃ-০৬/০৯/২০১৮ ি ঃ। 

১০ ঐ জনাব মাঃ কাওছার হােসন, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.২৬০০.৭৯২.০১.০১০.১৪.(3য় খ ).৫১৪                                           
তািরখঃ-০৯/১০/২০১৮ ি ঃ। 

১১ ঐ জনাব মাঃ মা ন খািলদ ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.২৬০০.৭৯২.০১.০১০.১৪.(3য় খ ).৬৮৪                                            
তািরখঃ-20/১2/২০১৮ ি ঃ। 

১২ নারায়নগ  জনাব মাঃ আব র রা াক ঐ ারক নং-৩১.০৫.২৬০০.৭৯২.০১.০১০.১৪.(3য় খ ).১২০                                           
তািরখঃ- 24/০2/২০১9 ি ঃ। 

১৩ ঐ জনাব মাঃ আকবর আলী ঐ ারক নং-৩১.০৫.২৬০০.৭৯২.০১.০১০.১৪.(3য় খ ).৩৭০                                 
তািরখঃ-২৯/০৭/২০১৮ ি ঃ। 

১৪ নরিসংদী জনাব মাঃ বজ র রহমান ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4.(3য় খ ).৪৪২                                 
তািরখঃ- 28/08/২০১8 ি ঃ। 

১৫ ঐ জনাব আ  িছি ক ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4.(3য় খ ).৫০২                                           
তািরখঃ- 0৪/১০/২০১8 ি ঃ। 

১৬ ঐ জনাব আব ল ওয়া দ িমঞা ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4.(3য় খ ).৬২৬                                            
তািরখঃ- ১৯/1১/২০১8 ি ঃ। 
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নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
১৭ টাংগাইল জনাবেমাঃ খাশ মা দ,  ঐ ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(৩য় খ ).১৬                                    

তািরখঃ-0৯/0১/২০১9 ি ঃ। 

১৮ ফিরদ র জনাব মাইনি ন িশকদার ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(৩য় খ ).৩৬১  
তািরখঃ-2৫/০৭/২০১৮ ি ঃ। 

১৯ ঐ জনাব মাঃ এে ার আলী িমঞা ঐ ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(৩য় খ ).৪৩৬     
তািরখঃ-১৯/০৮/২০১৮ ি ঃ। 

২০ ঐ জনাব মাঃ মিতয়ার রহমান ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(৩য় 
খ ).৪৪৩তািরখঃ-30/০৮/২০১৮ ি ঃ। 

২১ ঐ জনাব এস,এম ফরহাদ হােসন ঐ ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(৩য় খ ).৬৭৯     
তািরখঃ-19/12/২০১৮ ি ঃ। 

২২ ঐ জনাব গৗর চ  পাল ঐ ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4.(৩য় খ ).৬৮০  
তািরখঃ-১৯/1২/২০১৮ ি ঃ। 

২৩ ঐ জনাব মাহা দ আলী িময়া ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(৩য় খ ).২৫৭     
তািরখঃ- ২৬/০৫/২০১৯ ি ঃ। 

২৪ ঐ জনাব আ ল আলা মারজা ল বাকী ঐ ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(৩য় খ ).২৫৮    
তািরখঃ- ২৬/০৫/২০১৯ ি ঃ। 

২৫ ঐ জনাব মাঃ জালাল উি ন খান ঐ ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(৩য় খ ).২৫৯    
তািরখঃ- ২৬/০৫/২০১৯ ি ঃ। 

২৬ রাজবাড়ী জনাব মাঃ আঃ মা ান ম ল  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(৩য় খ ).২৬০         
তািরখঃ- ২৬/০৫/২০১৯ ি ঃ। 

২৭ গাজী র মর ম মাহা দ আলী ঐ ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4.(৩য় খ ).৩৩০                               
তািরখঃ- 0৪/06/২০১8 ি ঃ। 

২৮ ঐ জনাব মাঃ ইউ ফ আলী ঐ ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4.(৩য় খ ).৫০০                                
তািরখঃ- 04/10/২০১8 ি ঃ। 

২৯ ঐ জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4.(৩য় খ ).৫০১                                
তািরখঃ-০৪/১০/২০১8 ি ঃ। 

৩০ ঐ মর ম মাহা দ আলী ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4.(৩য় খ ).৬৮২                                
তািরখঃ-19/12/২০১8 ি ঃ। 

৩১ ঐ জনাব িদলীপ মার দ,  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4.(৩য় খ ).২৫৬                         
তািরখঃ-22/05/২০১9 ি ঃ। 
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লাই/২০১৮ ি ঃ হেত ন/১৯ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ 
চা রীরত কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  পÎ সং া  Z_¨vw`। 

ময়মনিসংহ িবভাগ 
নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
১ ময়মনিসংহ -১  জনাব মাঃ আ ল বারী ইউিনয়ন িমসহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(২য় খ ).৩৫৪       

তািরখঃ-১১/0৭/২০১৮ ি ঃ। 

২ ঐ জনাব মাঃ আেবদ আলী, ঐ ারক নং-৩১.০৫.৬১০০.৭৯২.০১.০0৯.১৮.৫৫৭        
তািরখঃ- 24/10/২০১৮ ি ঃ। 

৩ ঐ জনাব পা ল চ  সন ঐ ারক নং-৩১.০৫.৬১০০.৭৯২.০১.০0৯.১৮.৫৫৮      তািরখঃ- 
২৪/১০/২০১৮ ি ঃ। 

৪ ঐ জনাব মাঃ মা ন কবীর ঐ ারক নং-৩১.০৫.৬১০০.৭৯২.০১.০0৯.১৮.০৭         তািরখঃ-
07/01/২০১9 ি ঃ। 

৫ ঐ জনাব কাজী মাহ র রহমান ঐ ারক নং-৩১.০৫.3061.৭৯২.০১.০0৯.১৮.৫৮        তািরখঃ- 
27/০১/২০১৯ ি ঃ। 

৬ ময়মনিসংহ -২ জনাব মাঃ সােহব আলী ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.3061.৭৯২.০১.০09.১8.৮২         
তািরখঃ- ০৬/০২/২০১৯ ি ঃ। 

৭ ঐ জনাব মাঃ মাহ ল হক ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.3061.৭৯২.০১.০09.১8.২০৬                
তািরখঃ-17/04/২০১9 ি ঃ। 

৮ ঐ জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.3061.৭৯২.০১.০09.১8.২০৭             
তািরখঃ-১৭/0৪/২০১9 ি ঃ। 

৯ ঐ জনাব মাঃ কেছদ আলী তরফদার ঐ ারক নং-৩১.০৫.3061.৭৯২.০১.০09.১8.308             
তািরখঃ-24/06/২০১9 ি ঃ। 

১০ ময়মনিসংহ -৩ জনাব মাঃ আ ল বারী ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০10.১4(২য় খ ).৩৫৪       
তািরখঃ-১১/0৭/২০১৮ ি ঃ। 

১১ ন েকানা মর ম শামীম খান ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.39০০.৭৯২.০১.০০9.১8.৬৪৪              
তািরখঃ-28/11/২০১8 ি ঃ। 

১২ ঐ জনাব মাঃ মিজ র রহমান ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.3০61.৭৯২.০১.০০9.১8.৫২               
তািরখঃ-2৩/০১/২০১৯ ি ঃ। 
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লাই/২০১৮ ি ঃ হেত ন/১৯ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ 
চা রীরত কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  পÎ সং া  Z_¨vw`।| 

রাজশাহী িবভাগ 
নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
১ রাজশাহী জনাব মাঃ রফাজ উি ন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(৩য় খ ).৩৪৭ 

তািরখঃ- ০9/০7/২০১৮ ি ঃ। 

২ ঐ জনাব মাঃ জিহর উি ন ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫(৩য় খ ).১৩২   
তািরখঃ-04/০3/২০১9 ি ঃ। 

৩ চ পাইনবাবগ  জনাব  রাধামাধব দাস ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫ (3য় খ ).৬২৩                                           
তািরখঃ- 18/11/২০১8 ি ঃ। 

৪ নােটার তেমাঃ হাসান আলী ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(২য় খ ).৩৪৩     
তািরখঃ- 09/07/২০১8 ি ঃ। 

৫ ঐ জনাবেমাঃ আ  তােহর ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(৩য় খ ).৩৪৪    
তািরখঃ- ০৯/0৭/২০১8 ি ঃ। 

৬ ঐ জনাবেমাঃ আিমন হােসন ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(৩য় খ ).৫৬৫     
তািরখঃ-28/10/২০১8 ি ঃ। 

৭ ঐ জনাবেমাঃ আই ব হােসন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(৩য় খ ).২৭৮     
তািরখঃ- 11/06/২০১9 ি ঃ। 

৮ নওগ  ত িমধাং  চ  রায় ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫ (৩য় খ ).৪৪৪  
তািরখঃ-৩০/08/২০১৮ ি ঃ। 

৯ ঐ জনাব মাঃ আব র রহমান ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(৩য় খ ).৫৬৬     
তািরখঃ-28/10/২০১8 ি ঃ। 

১০ ঐ জনাব মাঃ আ  িছ ীক ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫ (৩য় খ ).৭০২  
তািরখঃ- 31/১2/২০১8 ি ঃ। 

১১ ঐ জনাব মাঃ হািব র রহমান ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫ (৩য় খ ).৭০৩  
তািরখঃ- ৩১/১২/২০১8 ি ঃ। 

১২ ব ড়া জনাব এস, এম ছােবদ আলী ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).৪১৯      
তািরখঃ- ১২/0৮/২০১8 ি ঃ। 

১৩ ঐ জনাব মাঃ হািফজার রহমান ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).৫০৬         
তািরখঃ-0৮/১০/২০১8 ি ঃ। 

১৪ ঐ জনাব মাঃ আ র রা াক ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).৫০৭       
তািরখঃ-0৮/১০/২০১8 ি ঃ। 

১৫ ঐ জনাব মাঃ ইসমাইল হােসন ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).৫০৮       
তািরখঃ-0৮/১০/২০১8 ি ঃ। 

১৬ ঐ জনাব মাঃ আ র রা াক ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).৬৪৯         
তািরখঃ-29/১1/২০১8 ি ঃ। 

১৭ ঐ জনাব মাঃ ইসমাইল হােসন ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).৬৪৯         
তািরখঃ-29/১1/২০১8 ি ঃ। 
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নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
১৮  জনাব মাঃ সাখাওয়াৎ হােসন ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).২৫           

তািরখঃ-১3/01/২০১9 ি ঃ। 

১৯ ঐ জনাব মাঃ রজাউল কিরম ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).২২৩         
তািরখঃ-29/04/২০১9 ি ঃ। 

২০ জয় রহাট জনাব খ কার হায়দার আলী ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫0০০.৭৯২.০১.০০1.১5.(৩য় খ ).৩৭১                                
তািরখঃ-২৯/০৭/২০১৮ ি ঃ। 

২১ ঐ জনাব ন,হ,ম আহসান হািবব ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫0০০.৭৯২.০১.০০1.১5.(৩য় খ ).510                                 
তািরখঃ-0৮/১০/২০১৮ ি ঃ। 

২২ ঐ জনাব মাঃ মকেলছার রহমান ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫0০০.৭৯২.০১.০০1.১5.(৩য় খ ).511                     
তািরখঃ-০৮/১০/২০১৮ ি ঃ। 

২৩ পাবনা জনাব মাঃ ফজ ল কিরম ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫(৩য় খ ).৩৪০                                 
তািরখঃ- 27/০৬/২০১৮ ি ঃ। 

২৪ ঐ জনাব মাঃ আ ল হাই ইঁয়া ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫(৩য় খ ).১০৯                                             
তািরখঃ-19/০2/২০১9 ি ঃ। 

২৫ ঐ জনাব মাঃ আ ল মাতােলব ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(৩য় খ ).২৩৯                                           
তািরখঃ-08/০5/২০১9 ি ঃ। 

২৬ িসরাজগ  জনাব মাঃ আ  তােহর ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).৩৪৫                               
তািরখঃ- 09/০7/২০১৮ ি ঃ। 

২৭ ঐ জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).৫০৯                                
তািরখঃ- 08/10/২০১৮ ি ঃ। 

২৮ ঐ জনাব মাঃ মিজবর রহমান 
তা কদার 

ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).৫৬৩                               
তািরখঃ- 28/10/২০১৮ ি ঃ। 

২৯ ঐ জনাব মাঃ হা ন অর রিশদ 
তা কদার 

ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).৫৬৪                               
তািরখঃ- 28/10/২০১৮ ি ঃ। 

৩০ ঐ জনাব মাঃ আ  ইউ ফ ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).৬২১                                 
তািরখঃ- ১৮/১১/২০১৮ ি ঃ। 

৩১ ঐ জনাব মাঃ আ ল মা ান ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(3য় খ ).২২৪                                 
তািরখঃ-29/০4/২০১৯ ি ঃ। 
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লাই/২০১৮ ি ঃ হেত ন/১৯ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ 

চা রীরত কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  পÎ সং া  Z_¨vw`।| 
রং র িবভাগ 

নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
১ রং র জনাব মাঃ মক দার 

রহমান 

ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০7.১4.(২য় খ ).৫৫৫       
তািরখঃ-24/10/২০১8 ি ঃ। 

২ ঐ মর ম েয়ল সরকার, ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০7.১4.(২য় খ ).৩৬         
তািরখঃ-15/01/২০১9 ি ঃ। 

৩ ঐ জনাব মাঃ বী, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০7.১4.(৩য় খ ).২৭৯       
তািরখঃ-1১/০6/২০১৯ ি ঃ। 

৪ গাইবা া  জনাব ভাত চ  দবনাথ ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০৭.১৪.(২য় খ ).৪৫১                                 
তািরখঃ- 09/০9/২০১8 ি ঃ। 

৫ ঐ জনাব মাঃ ইি স আলী আক  ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫৫০০.৭৯২.০১.০০৭.১৪.(৩য় খ ).৩৫                                   
তািরখঃ-১৫/০১/২০১৯ ি ঃ। 

৬ ঐ জনাব মাঃ আ ল লিতফ ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(৩য় খ ).৭২       
তািরখঃ-৩০/01/২০১9 ি ঃ। 

৭ ঐ জনাব মাঃ মাহ বার রিশদ ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫০০০.৭৯২.০১.০০১.১৫.(৩য় খ ).৮৫      
তািরখঃ- 10/02/২০১9 ি ঃ। 

৮ ঐ জনাব মাঃ ইি স আলী ম ল ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫৫০০.৭৯২.০১.০০৭.১৪.(৩য় খ ).২১৫                                 
তািরখঃ-28/০4/২০১৯ ি ঃ। 

৯ িড় াম জনাব মাঃ ল হক সরদার, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০7.১4.(২য় খ ).৬৩৩      
তািরখঃ-২৫/1১/২০১8 ি ঃ। 

১০ ঐ জনাব মাঃ ইসমাইল 
হােসন, 

ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০7.১4.(3য় খ ).১৮২       
তািরখঃ-০৪/0৪/২০১9 ি ঃ। 

১১ িদনাজ র জনাব মাঃ মিজবর রহমান  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫৫০০.৭৯২.০১.০০৭.১৪(২য় খ ).৩৪                                               
তািরখঃ- ১৫/০১/২০১৯ ি ঃ। 

১২ ঠা রগ ও জনাব রতন চ  পাল  ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫৫০০.৭৯২.০১.০০৭.১৪(২য় খ ).৬৫০                                
তািরখঃ- ০2/12/২০১8 ি ঃ। 

১৩ লালমিনরহাট জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০7.১4.(৩য় খ ).২১৬       
তািরখঃ 28/0৪/২০১৯ ি ঃ। 
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লাই/২০১৮ ি ঃ হেত ন/১৯ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ 
চা রীরত কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  পÎ সং া  Z_¨vw`।| 

লনা িবভাগ 
নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
১ লনা জনাব মাঃ রমজান আলী ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫৫০০.৭৯২.০১.০০৯.১৪.(২য় খ ).৫২১                                             

তািরখঃ-10/১০/২০১8 ি ঃ। 

২ ি য়া জনাব মাঃ রিফ উি ন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০9.১4.(২য় খ ).৫২২                                 
তািরখঃ-১০/১০/২০১8 ি ঃ। 

৩ ঐ জনাব মাঃ আিম ল 
ইসলাম 

ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০9.১4.(২য় খ ).৫৬৭                                
তািরখঃ- 29/10/২০১8 ি ঃ। 

৪ ঐ জনাব ম মদার নারায়ন চ  অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০9.১4.(২য় খ ).৬৩৪                                           
তািরখঃ- 25/11/২০১8 ি ঃ। 

৫ ঐ জনাব ধাং  মার চ বত  ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০9.১4.(২য় খ ).৬৩৫                                
তািরখঃ- ২৫/১১/২০১8 ি ঃ। 

৬ ঐ জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০9.১4.(২য় খ ).২৩৪                                 
তািরখঃ-05/05/২০১৯ ি ঃ। 

৭ য়াডাংগা  জনাব মাঃ জালাল উি ন একরাম ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০9.১4.(২য় খ ).৩৫৩                                
তািরখঃ- 10/০7/২০১8 ি ঃ। 

৮ ঐ জনাব মাঃ বজ র রহমান ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০9.১4.(২য় খ ).১৩৩                                           
তািরখঃ- ০৪/০৩/২০১৯ ি ঃ। 

৯ িঝনাইদহ জনাব িনশীত মার িব াস,  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০9.১৪.(২য় খ )-৪৬৪                                           
তািরখঃ- 20/০9/২০১৮ ি ঃ। 

১০ ঐ  জনাব মাঃ আকমল হােসন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০9.১৪.(২য় খ )-৪৬৫                                         
তািরখঃ- 20/০9/২০১৮ ি ঃ। 

১১ ঐ  জনাব মাঃ আ ল হািলম ঐ ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০9.১৪.(২য় খ )-৪৬৬                                         
তািরখঃ- 20/০9/২০১৮ ি ঃ। 

১২ সাত ীরা জনাব খান রিবউল ইসলাম ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫৫০০.৭৯২.০১.০০৯.১৪(২য় খ ).০১                                                
তািরখঃ-০১/০১/২০১৯ ি ঃ। 
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লাই/২০১৮ ি ঃ হেত ন/১৯ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ 
চা রীরত কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  পÎ সং া  Z_¨vw`।| 

 
চ াম িবভাগ 

 
নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
১ িম া (দি ন)  জনাব মাঃ ল আিমন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.২০০০.৭৯২.০১.০০৫.১৫.৪৪০            

তািরখঃ-২৮/০8/২০১৮ ি ঃ। 

২ ঐ জনাব মাঃ মাবারক উ াহ ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.২০০০.৭৯২.০১.০০৫.১৫.৪৪১           
তািরখঃ-২৮/০8/২০১৮ ি ঃ। 

৩ ঐ মর ম মাঃ হলাল উি ন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.২০০০.৭৯২.০১.০০৫.১৫.(১ম খ ).২৩                                    
তািরখঃ-১0/০১/২০১৯ ি ঃ। 

৪ ঐ জনাব মাঃ িহরন িময়া ঐ ারক নং-৩১.০৫.২০০০.৭৯২.০১.০০৫.১৫.(১ম খ ).৭৫                        
তািরখঃ-৩১/01/২০১9 ি ঃ। 

৫ ঐ জনাব মাঃ আ ল ওয়া দ ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.২০০০.৭৯২.০১.০০৫.১৫.(১ম খ ).৭৭                                      
তািরখঃ-0৫/০২/২০১৯ ি ঃ। 

৬ ঐ জনাব ধন য় চ  ব য়া ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.২০০০.৭৯২.০১.০০৫.১৫.(১ম খ ).১৬৫                                   
তািরখঃ-25/০3/২০১৯ ি ঃ। 

৭ ফনী জনাব মাঃ র হােসন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.2০০০.৭৯২.০১.০05.১5.(1ম খ ).৫৬১         
তািরখঃ- 28/১০/২০১8 ি ঃ। 

৮ ঐ জনাব মাঃ আব ল গাফরান িময়া ঐ ারক নং-৩১.০৫.2০০০.৭৯২.০১.০05.১5.(1ম খ ).৫৬২         
তািরখঃ- 28/১০/২০১8 ি ঃ। 

৯ ঐ জনাব  মাশতাক আহমদ ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.2০০০.৭৯২.০১.০05.১5.(1ম খ ).৭৩         
তািরখঃ-৩০/০১/২০১৯ ি ঃ। 

১০ ঐ জনাব  মাঃ ল আফছার ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.2০০০.৭৯২.০১.০05.১5.(1ম খ ).২৮৩         
তািরখঃ-1৬/0৬/২০১9 ি ঃ। 

১১ ল ী র জনাব মাঃ মারেশদ আলম ঐ ারক নং-৩১.০৫.2০০০.৭৯২.০১.০০5.১৫.৪৬০                                            
তািরখঃ- 19/09/২০১8 ি ঃ। 

১২ ঐ মর ম মাঃ সাহা ি ন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.2০০০.৭৯২.০১.০০5.১৫.৫৪৮                                              
তািরখঃ-২২/১০/২০১8 ি ঃ। 

১৩ ঐ মর ম আব র রিহম ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.2০০০.৭৯২.০১.০০5.১৫.২২                                              
তািরখঃ- 10/01/২০১9 ি ঃ। 

১৪ িব-বািড়য়া জনাব আ স র ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.2০০০.৭৯২.০১.০০5.১৫.(১ম খ ).১২৮                                           
তািরখঃ-03/০3/২০১৯ ি ঃ। 

১৫ ঐ জনাব মাহা দ আ ল হািকম ঞা ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.2০০০.৭৯২.০১.০০5.১৫.(১ম খ ).১২৯                                            
তািরখঃ-০৩/০৩/২০১৯ ি ঃ। 

১৬ ঐ জনাব মাঃ আ ল জিলল ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.2০০০.৭৯২.০১.০০5.১৫.(১ম খ ).১৬৪                                           
তািরখঃ-25/০3/২০১৯ ি ঃ। 
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লাই/২০১৮ ি ঃ হেত ন/১৯ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ 
চা রীরত কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  পÎ সং া  Z_¨vw`।| 

বিরশাল িবভাগ 
নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
১ বিরশাল জনাব মাঃ শাহ আলম ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০8.১4.৩৫০                              

তািরখঃ-১০/0৭/২০১8 ি ঃ। 

২ ঐ জনাব মাঃ এ া ার আলী ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০8.১4 (১ম খ ).৬৩২                                 
তািরখঃ-২৫/১১/২০১8 ি ঃ। 

৩ ঐ জনাব মাঃ হা ন অর রিশদ ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০8.১4 (১ম খ ).২৪৭                                  
তািরখঃ-14/05/২০১9 ি ঃ। 

৪ প য়াখালী জনাব ফিরদ আহ দ,  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০8.১4.(১ম খ ).১২                                   
তািরখঃ-০8/0১/২০১9 ি ঃ। 

৫ িপেরাজ র ত প জ মার পােগাল ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০8.১৪.(১ম খ ).১৮৮                                 
তািরখঃ-10/০4/২০১৯ ি ঃ। 

৬ ঝালকা  জনাব মাঃ আব ল বারী খান,  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০8.১4.৫৫                                              
তািরখঃ- 24/01/২০১9 ি ঃ। 

৭ ঐ জনাব মাঃ আফজাল হােসন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৫5০০.৭৯২.০১.০০8.১4.(১ম খ ).১৩১                                          
তািরখঃ- 04/০3/২০১৯ ি ঃ। 
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লাই/২০১৮ ি ঃ হেত ন/১৯ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ 
চা রীরত কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  পÎ সং া  Z_¨vw`।| 

িসেলট িবভাগ 
 

নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
১ মৗলভীবাজার জনাব অিখল চ  পাল ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.৬০০০.৭৯২.০১.০০৪.১৫.৮৭                                                         

তািরখঃ- 10/০2/২০১9 ি ঃ। 

২ িসেলট জনাবেমাঃ আ র রিহম, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.60০০.৭৯২.০১.০০4.১৫.১৬০                                        
তািরখঃ-২4/03/২০১9 ি ঃ। 

৩ ঐ জনাবেমাঃ শাম ল ইসলাম ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.60০০.৭৯২.০১.০০4.১৫.২২৯                                       
তািরখঃ- 02/05/২০১9 ি ঃ। 

৪ নামগ  জনাব িবধান চ  দাশ, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.6০০০.৭৯২.০১.০০4.১৫.৫৫০                  
তািরখঃ- 23/10/২০১8 ি ঃ। 

৫ ঐ জনাবেজ ািতির  নারায়ন চৗ রী, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.6০০০.৭৯২.০১.০০4.১৫.৬১৪                                             
তািরখঃ- 13/11/২০১8 ি ঃ। 

৬ ঐ জনাবেমাঃ নজ ল ইসলাম, ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা ারক নং-৩১.০৫.6০০০.৭৯২.০১.০০4.১৫.১৫৬                      
তািরখঃ-২১/০৩/২০১৯ ি ঃ। 
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িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর আওতাধীন সকল অিফেসর ওেয়ব সাইট 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), ঢাকা িবভাগ, ঢাকা www.aca-moldhk.gov.bd 

২. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী www.aca-molraj.gov.bd 

৩. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), বিরশাল িবভাগ, বিরশাল www.aca-molbar.gov.bd 

৪. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), লনা িবভাগ, লনা www.aca-molkhu.gov.bd 

৫. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট www.aca-molsyl.gov.bd 

৬. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), চ াম িবভাগ, িম া www.aca-molctg.gov.bd 

৭. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), রং র িবভাগ, রং র www.aca-molrng.gov.bd 

৮. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), ময়মনিসংহ িবভাগ, 

ময়মনিসংহ 
www.aca-molmym.gov.bd 

 

িবভােগর নামঃ ঢাকা। 
িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঢাকা-১ www.soamoldhk1.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঢাকা-২ www.soamoldhk2.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঢাকা-৩ www.soamoldhk3.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঢাকা-৪ www.soamoldhk4.gov.bd 

৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঢাকা-৫ www.soamoldhk5.gov.bd 

 

http://www.aca-moldhk.gov.bd
http://www.aca-molraj.gov.bd
http://www.aca-molbar.gov.bd
http://www.aca-molkhu.gov.bd
http://www.aca-molsyl.gov.bd
http://www.aca-molctg.gov.bd
http://www.aca-molrng.gov.bd
http://www.aca-molmym.gov.bd
http://www.soamoldhk1.gov.bd
http://www.soamoldhk2.gov.bd
http://www.soamoldhk3.gov.bd
http://www.soamoldhk4.gov.bd
http://www.soamoldhk5.gov.bd
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িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ফিরদ র www.soamolfar.gov.bd 

৭. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, গাজী র www.soamolgaz.gov.bd 

৮. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, গাপালগ  www.soamolgop.gov.bd 

৯. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, জামাল র www.soamoljam.gov.bd 

১০. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িকেশারগ  www.soamolkis.gov.bd 

১১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, মাদারী র www.soamolmad.gov.bd 

১২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, মািনকগ  www.soamolman.gov.bd 

১৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ি গ  www.soamolmun.gov.bd 

১৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র,ময়মনিসংহ (উঃ) www.soamolmym1.gov.bd 

১৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র,ময়মনিসংহ (দঃ) www.soamolmym2.gov.bd 

১৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নারায়ণগ  www.soamolnara.gov.bd 

১৭. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নরিসংদী www.soamolnarg.gov.bd 

১৮. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ন েকাণা www.soamolnet.gov.bd 

১৯. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, রাজবাড়ী www.soamolrajb.gov.bd 

২০. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, শরীয়ত র www.soamolsha.gov.bd 

২১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, শর র www.soamolshe.gov.bd 

২২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, টাংগাইল www.soamoltang.gov.bd 
 

http://www.soamolfar.gov.bd
http://www.soamolgaz.gov.bd
http://www.soamolgop.gov.bd
http://www.soamoljam.gov.bd
http://www.soamolkis.gov.bd
http://www.soamolmad.gov.bd
http://www.soamolman.gov.bd
http://www.soamolmun.gov.bd
http://www.soamolmym1.gov.bd
http://www.soamolmym2.gov.bd
http://www.soamolnara.gov.bd
http://www.soamolnarg.gov.bd
http://www.soamolnet.gov.bd
http://www.soamolrajb.gov.bd
http://www.soamolsha.gov.bd
http://www.soamolshe.gov.bd
http://www.soamoltang.gov.bd
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িবভােগর নামঃ বিরশাল। 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, বর না www.soamolbarg.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, বিরশাল www.soamolbari.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ভালা www.soamolbho.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঝালকাঠী www.soamoljha.gov.bd 

৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, প য়াখালী www.soamolpat.gov.bd 

৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িপেরাজ র www.soamolpir.gov.bd 

 

িবভােগর নামঃ চ াম। 
 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, া ণবাড়ীয়া www.soamolbra.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, চ দ র www.soamolcha.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, চ াম (উঃ) www.soamolchg1.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, চ াম (দঃ) www.soamolchg2.gov.bd 

৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িম া (উঃ) www.soamolcom11.gov.bd 

৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িম া (দঃ) www.soamolcom12.gov.bd 

http://www.soamolbarg.gov.bd
http://www.soamolbari.gov.bd
http://www.soamolbho.gov.bd
http://www.soamoljha.gov.bd
http://www.soamolpat.gov.bd
http://www.soamolpir.gov.bd
http://www.soamolbra.gov.bd
http://www.soamolcha.gov.bd
http://www.soamolchg1.gov.bd
http://www.soamolchg2.gov.bd
http://www.soamolcom11.gov.bd
http://www.soamolcom12.gov.bd
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িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

৭. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ক বাজার www.soamolcox.gov.bd 

৮. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ফনী www.soamolfen.gov.bd 

৯. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ল ী র www.soamollak.gov.bd 

১০. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নায়াখালী www.soamolnoa.gov.bd 

১১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, রাংগামা  www.soamolrang.gov.bd 

 

িবভােগর নামঃ লনা। 
 
 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 
১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, বােগরহাট www.soamolbag.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, য়াডাংগা www.soamolchu.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, যেশার www.soamoljes.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িঝনাইদহ www.soamoljhe.gov.bd 

৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, লনা www.soamolkhu.gov.bd 

৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ি য়া www.soamolkus.gov.bd 

৭. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নড়াইল www.soamolnar.gov.bd 

৮. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, সাত ীরা www.soamolsat.gov.bd 

৯. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, মা রা www.soamolmag.gov.bd 

 

http://www.soamolcox.gov.bd
http://www.soamolfen.gov.bd
http://www.soamollak.gov.bd
http://www.soamolnoa.gov.bd
http://www.soamolrang.gov.bd
http://www.soamolbag.gov.bd
http://www.soamolchu.gov.bd
http://www.soamoljes.gov.bd
http://www.soamoljhe.gov.bd
http://www.soamolkhu.gov.bd
http://www.soamolkus.gov.bd
http://www.soamolnar.gov.bd
http://www.soamolsat.gov.bd
http://www.soamolmag.gov.bd
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িবভােগর নামঃ রাজশাহী। 
 
 

 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ব ড়া www.soamolbog.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, চ পাইনবাবগ  www.soamolchap.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, জয় রহাট www.soamoljoy.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, পাবনা www.soamolpab.gov.bd 

৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নওগ  www.soamolnao.gov.bd 

৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নােটার www.soamolnat.gov.bd 

৭. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, রাজশাহী www.soamolraj.gov.bd 

৮. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িসরাজগ  www.soamolsir.gov.bd 

 
িবভােগর নামঃ রং র। 

 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িদনাজ র www.soamoldin.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, গাইবা া www.soamolgai.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িড় াম www.soamolkur.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, লালমিনরহাট www.soamollal.gov.bd 

http://www.soamolbog.gov.bd
http://www.soamolchap.gov.bd
http://www.soamoljoy.gov.bd
http://www.soamolpab.gov.bd
http://www.soamolnao.gov.bd
http://www.soamolnat.gov.bd
http://www.soamolraj.gov.bd
http://www.soamolsir.gov.bd
http://www.soamoldin.gov.bd
http://www.soamolgai.gov.bd
http://www.soamolkur.gov.bd
http://www.soamollal.gov.bd
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িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নীলফামারী www.soamolnil.gov.bd 

৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, প গড় www.soamolpan.gov.bd 

৭. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, রং র www.soamolrangp.gov.bd 

৮. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঠা রগ ও www.soamoltha.gov.bd 

 
 

িবভােগর নামঃ িসেলট। 
 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, হিবগ  www.soamolhab.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, মৗলভীবাজার www.soamolmau.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নামগ  www.soamolsun.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িসেলট www.soamolsyl.gov.bd 

 

http://www.soamolnil.gov.bd
http://www.soamolpan.gov.bd
http://www.soamolrangp.gov.bd
http://www.soamoltha.gov.bd
http://www.soamolhab.gov.bd
http://www.soamolmau.gov.bd
http://www.soamolsun.gov.bd
http://www.soamolsyl.gov.bd

