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বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২০২২ 

 

 

পর্রকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাাঃ র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর 

 

সিব ার্গিায়াঃ কি িকিিা/কি িিারীবৃন্দ 

 

প্রকাশকালাঃ ১২ অবটাবর, ২০২২ 

 

 

 

    নীর্ি লাংঘন করবনা, দূনীর্িবি জড়াব না। 

 

         “৭ই িাবি ির ভাষন, দূনীর্ি বারন”। 

 

    অর্িবের অঙ্গীকার, দুনীর্ি করব পর্রিার। 

 

     সরকার্র র্বধান িানব, দুনীর্ি ফরাধ করব। 

 

র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর কর্তিক সব িস্বত্ব সরাংর্িি 
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র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন, ২০২১-২০২২ 

  

সূর্িপত্রাঃ 

 

নাং র্বষয় পৃষ্ঠা নম্বর 

 

১। 

 

র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর কি িকিিাগবণর ফ ান, ফিাবাইল এবাং ই-বিইল নম্বর ......................................... 

 

০৬ 

২। অগ িাবনাগ্রাি ............................................................................................................................. . ০৭ 

৩। র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর িঞ্জুরীকৃি জনববলর র্ববরণ ..................................................................... ০৮ 

৪। র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তিক র্নরীর্িি র্িসাবসমূবির র্বস্তার্রি র্ববরণ ............................................... ০৯ 

৫। ২০২০-২০২১ অর্ ি বছবরর রাজস্ব র্িসাব র্নরীিার সাবর্ োকার পর্রিাণ র্বভাগ ও ফজলাওয়ারী র্ববরণ ................... ১২ - ১৩ 

৬। র্বভাগওয়ারী ২০২০-২০২১ অর্ ি বছবরর র্ববশষ র্িসাব র্নরীিা প্রর্িববদন   ................................................... ১৪ - ২৮ 

৭। র্নষ্পর্িকৃি র্ববশষ র্নরীিা প্রর্িববদবনর র্ববরণ .................................................................................. ২৯ - ৪৬ 

৮। জুলাই/২০২০ ষরিঃ হরি জুি/২০২১ষরিঃ পর্ থন্ত অত্র দপ্তে কর্তথক ইউষিয়ি ভূষি সহকােী/উপ- সহকােী কি থকিথা ও িাষিে 

কাি কযাষিয়াে পরদ চাকুেীেি কি থচােীরদে আনুরিাষিক ও অবসেভািা িঞ্জুেীে পূরব থ সেকাষে পাওিা ও অষিট আপষি 

নিই িরি থ অিাপষি সংক্রান্ত এবং উক্ত অর্ থবছরে অিাপষি প্রদািকৃি দায়ী কি থকিথাে ষিকট হরি আত্মসাৎকৃি আদায়ী 

টাকাে ষববেণ ................................................................................................................. 

 

৪৭ - ৫৪ 

০৯। র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) কর্তিক দার্িলকৃি রাজস্ব ও র্ভ, র্প, র্িসাব র্নরীিা প্রর্িববদবনর ফজলাওয়ারী র্ববরণ ...... ৫৫ - ১১১ 

১০। র্বভাগীয় অর্ স এবাং ফজলা প িাবয়র অর্ সসমূবির ওবয়ব সাইে নম্বর ......................................................... ১১২ -১১৭ 

১১। ছর্ব ........................................................................................................................... .............  
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র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর বক্তব্য  
 
 

জর্িদারী উবেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায় এবাং িধ্যস্বত্ব সমূি ৪র্ ি অধ্যায় র্বলুর্প্ত ফঘাষণার পর রাজস্ব আদায় ও 

সরকার্র োকা ফকাষাগাবর জিা প্রদাবনর র্নশ্চয়িা র্বধাবনর লবিে ১৯৫৪ সাবল িৎকালীন ফবাি ি অব ফরবভর্নউ এর র্নয়ন্ত্রণাধীন র্িসাব 

র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রর্িষ্ঠা করা িয়। র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তিক সকল ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ স, উপবজলা ভূর্ি অর্ স, 

ফজলা প্রশাসক কা িালবয়র রাজস্ব, র্ভ.র্প ও ভূর্ি হুকুি দিল শািা, ফজলা, উপবজলা র্ভ.র্প শািা এবাং উপবজলা সিকারী ফসবেলবিন্ট 

অর্ স ও ফজানাল ফসবেলবিন্ট অর্ স এবাং ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র অর্ধনস্থ দপ্তর সমূবির র্নরীিা কাজ অর্ িবছরওয়ারী সম্পাদন এবাং র্নষ্পর্ি 

িয়। অত্র দপ্তর কর্তিক ২০২১-২০২২ অর্ ি বছবর ম্যাবনজবিন্ট ও ফসবেলবিন্ট র্বভাবগ ৫০১২টি র্িসাব এর অর্িে কা ি ফশবষ ১২৫২টি অর্িে 

র্রবপাে ি দার্িল করা িবয়বছ। অর্িে র্রবপাবে ির সাবর্ জর্ড়ি আত্মসািকৃি োকার পর্রিান ৩,৫৪,৪৩,৭৯৭/- োকা এবাং রাজস্ব ির্ির 

পর্রিান ১০,০৯,২২,৬৬৮/- োকা। ২০২১-২০২২ অর্ ি বছবর অর্ িাৎ জুলাই/২১ িবি জুন/২২ প িন্ত ৮৩০টি অর্িে আপর্ি র্নষ্পর্ি করা 

িবয়বছ। র্নষ্পর্িকৃি অর্িে আপর্ির সাবর্ জর্ড়ি োকার পর্রিান ১৭,১৫,৩৪,১৩৭/- োকা। ২০২১-২০২২ অর্ ি বছবর অত্র দপ্তর কর্তিক 

ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী/উপ-সিকারী কি িকিিা ও নার্জর-কাি-কোর্শয়ার পবদ িাকুরীরি কি িিারীবদর আনুবিার্ষক ও অবসর ভািা িঞ্জুরীর 

পূবব ি সরকারী পাওনা ও অর্িে আপর্ি ফনই িবি ি ৭৯ জনবক অনাপর্ি পত্র প্রদান করা িবয়বছ। জুলাই/২০২১র্ি: িবি জুন/২০২২র্ি: প িন্ত 

অনাপর্ি পত্র প্রদানকৃি দায়ী কি িকিিার র্নকে িবি ৯৫,৩৩৯/- োকা আদায় করা িবয়বছ। 

 

 
সরকার্র স্বার্ ি সাংরিবন সকল ফিবত্র জবাবর্দর্িিা ও স্বেিা আনায়বনর লবিে ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র অভেন্তরীণ র্নরীিা সাংস্থা 

র্িবসবব র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর র্নরীিা দল (Audit team) কর্তিক উত্থার্পি অর্িে আপর্ি দ্রুি র্নষ্পর্ি িওয়া আবশ্যক। 

অর্িে আপর্ির জবাব ফেজার্র রুল ১ি িবে এস,আর, ৪৩৭নাং র্বর্ধ ফিািাববক আপর্ি প্রার্প্তর ১৪(বিৌদ্দ) র্দবনর িবধ্য র্নরীিা 

কর্তিপবির র্নকে ফপ্ররণর র্নবদ িশনা রবয়বছ।  াইবননর্সয়াল রুলস ফিািাববক অর্িেবক ন্যায় সাংগি সার্ব িক সিব ার্গিা প্রদাবনর কর্া 

র্াকবলও অবনক ফিবত্র ইিার ব্যিয় ঘবে।  া অর্িে কা ি সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবব পর্রিালনা এবাং অর্িে আপর্ি দ্রুি র্নষ্পর্ির ফিবত্র সিস্যা 

ও িোবলঞ্জ র্িবসবব গণ্য। 

 
 

বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ক্ত (APA) অনু ায়ী প্রর্ি বৎসর র্নরীিা কা িক্রবির  লা বলর উপর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাশ করা 

িয়। র্বভাগীয় সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব)গণ কর্তিক সরবরািকৃি িথ্য প্রর্িববদবন সর্িববর্শি করা িয় । প্রর্িববদনটি সরকার্র স্বার্ ি 

সাংরিবণ সিায়ক িবব এবাং অত্র দপ্তবরর ভাবমূর্িি উজ্জল করবব। বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২০২২ প্রণয়বনর সাবর্ সাংর্িষ্ট সকল 

কি িকিিা/কি িিারীর প্রর্ি ধন্যবাদ জ্ঞাপনসি র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর সার্ব িক সা ল্য কািনা করর্ছ। 

 

 

 

(বিাাঃ ির্শউর রিিান) 
র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) (িাঃদাাঃ) 

ভূর্ি িন্ত্রণালয় 

বাাংলাবদশ সর্িবালয়, ঢাকা। 
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র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর কি িকিিাগবণর অর্ স ফ ান নম্বর, 
ফিাবাইল নম্বর এবাং ই-বিইল নম্বর র্নম্নরূপাঃ 

 
নাং নাি পদবী ও কি িস্থল ফ ান নম্বর ফিাবাইল নম্বর ই-বিইল 
১. জনাব ফিাাঃ ির্শউর রিিান 

র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব)(িাঃদাাঃ) 
০২-৫৫১০০১৯৯ ০১৭৩১-৮০৪১৮৮ e-mail: coa_revenue@yahoo.com 

২. জনাব ফিাাঃইকবাল ফিাবসন 
সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (প্রশাসন) 

০২-২২৩৩৮৭১৯৯ ০১৭১২-৭০৩৮০২ e-mail: aca.revenue.1964@gmail.com 

৩. জনাব িািফুজা আিবেদ 
সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (অর্িে) 

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

৪. জনাব ফিাাঃ িািবুব িান 
সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
ঢাকা র্বভাগ, ঢাকা 

০২-২২৩৩৮৩১৭০ 
০১৫৫২-৩১৫৬৪৩ 
০১৭১৬-৪১৪০০৬ 

e-mail: mahboobkhan071@gmail.com 

৫. িিাব মৃিাল কাষন্ত নচৌধুেী 

সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
ঢাকা র্বভাগ, ঢাকা 

- ০১৭১৫-৪৪১১৫৪ e-mail: mrinalchoudhury08@gmail.com 

৬. জনাব নার্িদা আলি 
সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
রাংপুর র্বভাগ, রাংপুর 

০৫-২১৫৫৭০৩ ০১৭১১-৬৮৯৯০১ e-mail: nahidaaca1966@gmail.com 

৭. জনাব ফিাাঃ সালাি উর্দ্দন র্িয়া 
সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
রাজশািী র্বভাগ, রাজশািী 

০৭২১-৭৬০৫৭৩ ০১৯১২-৯১২৬৮১ e-mail: acrevrajd@gmail.com 

৮. জনাব আশীষ কুিার সািা 
সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
খুলনা র্বভাগ, খুলনা 

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

৯. জনাব ফিাাঃ িাশুক র্বল্লাি আবর  িান 
সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
িট্টগ্রাি র্বভাগ, কুর্িল্লা 

০২-৩৩৪৪৩৬৭৯৪ ০১৭১৪-৪৪৫৯৩৩ e-mail: masuq1970@gmail.com 

১০. জনাব ফিাাঃ িাশুক র্বল্লাি আবর  িান 
সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) (অ: দা:) 

র্সবলে র্বভাগ, র্সবলে 
০২-৯৯৭৭০০০৫১ ০১৭১৪-৪৪৫৯৩৩ e-mail: masuq1970@gmail.com 

১১. জনাব ফদওয়ান আ,ন,মু, িারু  র্বল্লাি ফিৌধুরী 
সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
িয়িনর্সাংি র্বভাগ, িয়িনর্সাংি 

০৯-১৫১০১৪ ০১৭১১-২০৭১২৪ e-mail:marufchybd@yahoo.com 

১২. জনাব ফিাাঃ নজরুল ইসলাি 
সিাঃ র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব)(অাঃদাাঃ) 
বর্রশাল র্বভাগ, বর্রশাল 

০৪৩১-২১৭৫৫০৬ ০১৭১২-৯০৯২৯৩ e-mail: acrev.brid@gmail.com 

mailto:aca.revenue.1964@gmail.com
mailto:acrevrajd@gmail.com
mailto:masuq1970@gmail.com
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 জর্িদারী অর্ধগ্রিণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যাবয় এবাং িধ্য স্বত্ত্বসমূি ৪র্ ি অধ্যাবয় র্বলুপ্ত ফঘাষনার পর রাজস্ব আদায় ও 

সরকার্র ফকাষাগাবর ইিা জিা প্রদান র্নর্শ্চিকরবণর লবিে ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র অভেন্তরীণ র্নরীিা সাংস্থা র্িবসবব ১৯৫৪ সাবল র্িসাব র্নয়ন্ত্রক 

(রাজস্ব) এর দপ্তর প্রর্িষ্ঠা করা িয়। উক্ত দপ্তর কর্তিক ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র আওিাধীণ দপ্তর/অর্ধদপ্তর/ববাি িসি রাজস্ব প্রশাসবনর িাঠ প িাবয়র 

ম্যাবনজবিন্ট ও ফসবেলবিন্ট র্বভাবগর র্নম্নবর্ণ িি অর্ সসমূবির অর্ িবছরওয়ারী আয়-ব্যয় এর র্নরীিাকা ি সম্পাদন কবর র্াবকাঃ  

 

১.  ফজলা প্রশাসবকর দপ্তবরর রাজস্ব শািা, এলএ শািা, অর্প িি ও পর্রিেক্ত সম্পর্ি শািা এবাং  

     উপবজলা ও ইউর্নয়ন প িাবয়র ভূর্ি অর্ সসমূি ; 

২.  ভূর্ি ফরকি ি ও জর্রপ অর্ধদপ্তর এবাং এর অধীনস্থ ফজানাল ও উপবজলা ফসবেলবিন্ট অর্ সসমূি ; 

৩.  ভূর্ি সাংস্কার ফবাি ি এর অধীনস্থ র্বভাগীয় দপ্তরসমূি ; 

৪.  ভূর্ি আপীল ফবাি ি ; 

৫.  ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শিণ ফকন্দ্র ; 

৬.  ফকাে ি অব ওয়াি িস (ভাওয়াল রাজ) এর কা িক্রি। 

 

         র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর অগ িাবনাগ্রাি অনু ায়ী জনববলর পদওয়ারী র্ববরণ র্নবম্ন প্রদি িবলাাঃ 

 

নাং পবদর নাি ফের্ণ িঞ্জুর্রকৃি পদ সাংখ্যা র্বদ্যিান পদ সাংখ্যা শূন্য পদ সাংখ্যা 

১ র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) ১ি ফের্ণ ০১টি ০১টি - 

২ সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) ১ি ফের্ণ ১০টি ০৯টি ০১টি 

৩ র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) ২য় ফের্ণ ৭৭টি ৭২টি ০৫টি 

৪ র্নরীিক (রাজস্ব) ৩য় ফের্ণ ৯০টি ৬৬টি ২৪টি 

৫ সাঁের্লর্পকার-কাি-কর্ম্পউোর অপাবরের ৩য় ফের্ণ ০১টি ০১টি - 

৬ অর্ স সিকারী-কাি-কর্ম্পউোর মুদ্রাির্রক ৩য় ফের্ণ ২০টি ০৬টি ১৪টি 

৭ গাড়ীিালক ৩য় ফের্ণ ০১টি ০১টি - 

৮ অর্ স সিায়ক ৪র্ ি ফের্ণ ৭৯টি ৭০টি ০৯টি 

সব িবিাে =  ২৭৯টি ২২৬টি ৫৩টি 
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২। র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর িাধ্যবি ২০২১-২২ অর্ িবছবর সববি িাে ৫০১৩টি র্িসাববর অর্িে সিাপনাবন্ত ১২৫২টি অর্িে র্রবপাে ি 

দার্িল করা িবয়বছ। র্নবম্ন র্নরীর্িি র্িসাবসমূবির র্বস্তার্রি র্ববরণ প্রদি িবলাাঃ 

 

র্নরীিণব াগ্য অর্ বসর 

ফেণী র্বন্যাস 
র্নরীিণব াগ্য অর্ বসর নাি র্নরীিণব াগ্য র্িসাববর নাি 

র্নরীিণব াগ্য 

র্িসাববর সাংখ্যা 

প্রর্িবছর অর্িে 

র্রবপাবে ির সাংখ্যা 

 

 

 
ম্যাবনজবিন্ট সাইে 

ফজলা প্রশাসবকর কা িালয় 

এস.এ শািা ৬৪ টি ৬৪ টি 

এল.এ শািা ৬৪ টি ৬৪ টি 

র্ভ.র্প শািা ৫৮ টি ৫৮ টি 

ফজলা প্রশাসক এর কা িালয়, 

রাঙ্গািাটি, বান্দরবান ও 

িাগড়াছর্ড় পাবিিে ফজলা 

ফিৌজা ফিি ম্যান র্িসাব-২৫ 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স-২৫ 
৫০ টি ২৫ টি 

িী  র্িসাব ০২ টি ০২ টি 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স/ 

সিকারী কর্িশনার (ভূর্ি) এর 

কা িালয় 

র্ভ.র্প শািা ৪৬৪ টি ৪৬৪ টি 

উপবজলা/র্ানা ভূর্ি অর্ স ৪৯২ টি 
৪৯২ টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ স ৩৪৭৫ টি 

 

 

ফসবেলবিন্ট সাইে 
ভূর্ি ফরকি ি ও জর্রপ 

অর্ধদপ্তর 

ভূর্ি ফরকি ি ও জর্রপ অর্ধদপ্তর ০১ টি ০১ টি 

ফসবেলবিন্ট ফপ্রস ০১ টি ০১ টি 

র্দয়ারা ফসবেলবিন্ট অর্ স ০৪ টি ০৪ টি 

ফজানাল ফসবেলবিন্ট অর্ স ১৭ টি ১৭ টি 

উপবজলা সিকারী ফসবেলবিন্ট অর্ স ৩০৬ টি ৪৬ টি 

 

ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র 

র্নয়ন্ত্রণাধীন ফবাি ি/  

দপ্তর/ অর্ধদপ্তর 

 
ভূর্ি সাংস্কার ফবাি ি 

ভূর্ি সাংস্কার ফবাি ি ০১ টি ০১ টি 

র্বভাগীয় উপ-ভূর্ি সাংস্কার কর্িশনার এর কা িালয় ০৮ টি ০৭ টি 

ভাওয়াল রাজ ফকাে ি অব ওয়াি িস ০১ টি ০১ টি 

ঢাকা নওয়াব ফকাে ি অব ওয়াি িস ০১ টি ০১ টি 

ভূর্ি আপীল ফবাি ি ভূর্ি আপীল ফবাি ি ০১ টি ০১ টি 

ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শিণ ফকন্দ্র ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শিণ ফকন্দ্র ০১ টি ০১ টি 

ভূর্ি িন্ত্রণালয় 
ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র র্ভ.র্প শািা ০১ টি ০১ টি 

ভাষানবেক প্রকল্প ০১ টি ০১ টি 

                                                সব িবিাে= ৫০১৩ টি ১২৫২ টি 
 

৩।   ২০২১-২২ অর্ ি বছবরর অজিনাঃ 
 

(ক) ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র অভেন্তরীণ র্িসাব র্নরীিা সাংস্থা র্িবসবব র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর রাজস্ব প্রশাসবনর িাঠ প াবয়ির ফসবেলবিন্ট 

ও ম্যাবনজবিন্ট র্বভাবগর রাজস্ব িািভূক্ত অর্ বসর র্নরীিাকা ি সম্পাদন ফশবষ ২০২১-২২ অর্ িবছবর দার্িলকৃি র্রবপাে ি ও আর্র্ িক 

সাংর্িষ্টিার র্ববরণ র্নবম্ন প্রদি িবলাাঃ 
 

২০২১-২২ সবন রাজস্ব র্িসাব র্নরীিার সাবর্ জর্ড়ি োকার র্বভাগওয়ারী র্ববরণ র্নম্নরুপাঃ 
 

ক্রর্িক নাং র্বভাবগর নাি আত্মসাৎকৃি োকার পর্রিাণ রাজস্ব ির্ির পর্রিাণ 

১. ঢাকা র্বভাগ, ঢাকা ৮৬,৫৫,৪২০/- ৩,০৩,৫৬,২৮৫/- 

২. িয়িনর্সাংি র্বভাগ,িয়িনর্সাংি ১৭,৭৩,৫৯১/- ২,৬৮,৬৮,০১১/- 

৩. িট্টগ্রাি র্বভাগ, কুর্িল্লা ৮১,১৭,৬৩৮/- ৩,১৪,৫২,৭৭২/- 

৪. র্সবলে র্বভাগ, র্সবলে ৩,৫০,৩৯০/- ২৪,০৪,৯১৩/- 

৫. রাজশািী র্বভাগ, রাজশািী ২১,০৬,২৮২/- ২০,৮৩,৯৭৪/- 

৬. রাংপুর র্বভাগ, রাংপুর ২০,৫৮,০১৯/- ৩৪,০৫,৪৫৭/- 

৭. বর্রশাল র্বভাগ, বর্রশাল ৮,০০,৯৫৬/- ১,৩৪,৫৪৩/- 

৮. খুলনা র্বভাগ, খুলনা ২৩,০৬,৫৪৫/- ৪০,০৪,১৫৯/- 

৯. র্ববশষ প্রর্িববদন ৯২,৭৪,৯৫৬/- ২,১২,৫৫৪/- 

 সব িবিাে= ৩,৫৪,৪৩,৭৯৭/- ১০,০৯,২২,৬৬৮/- 
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(ি) র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তিক ২০২১-২২ অর্ িবছবর ফ  সকল গুরুির অর্নয়ি উদঘােন করা িবয়বছ উিার সাংর্িপ্ত র্ববরণ র্নম্নরূপাঃ 

 

 পটুয়ািালী ফজলার বাউ ল উপবজলা ভূর্ি অর্ বসর  নার্জর ও অর্ স সিকারী-কাি কর্ম্পউোর মুদ্রাির্রক জনাব ফিাাঃ 

রর্ কুল ইসলাি কর্তিক ২০১৫-১৬র্িাঃ অর্ িসন িবি ২০১৮-১৯ অর্ িসন প িন্ত সরকার্র অদায়ী ৪৮,২৫,০৩৪/- (আেির্ল্লশ লি 

পঁর্িশ িাজার  ফিৌর্ত্রশ ) োকা ভূয়া িালাবন সরকার্র ফকাষাগাবর জিা ফদর্িবয় আত্মসাি সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 গাজীপুর ফজলার কার্লয়াককর উপবজলা ভূর্ি অর্ বসর আওিাধীন সর্ পুর বাজার ও বড়ইবাড়ী  বাজার এর িার্ন্দনা র্ভটির 

লাইবসন্স র্  বাবদ ৫,৩৯,১৩৮/-(পাঁি লি ঊনির্ল্লশ িাজার একশি আের্ত্রশ) োকা অনাদায়ী র্াকা সাংক্রান্ত র্ববশষ 

প্রর্িববদন। 
 গাজীপুর ফজলার কাপার্সয়া উপবজলাধীন কুশদী ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বস কি িকালীন সিবয় জনাব ফিাাঃ কািরুজ্জািান ইউর্নয়ন 

ভূর্ি উপ-সিকারী কি িকিিা কর্তিক ভূর্ি উিয়ন কর পর্রবশাবধর দার্িলায় প্রজার কর্প ও কাব িন কর্পবি আদায়ী োকার গড়র্িল 

এবাং ২নাং ফরর্জষ্টার ও দার্িলার কাব িন কর্পবি প্রদশ িন এবাং র্বর্ভি ফকৌশল অবলম্বন কবর সরকার্র ১৫,৩২,৭৭৫/-(পবনর লি 

বর্ত্রশ িাজার সািশি পঁিাির) োকা  সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 র্কবশারগঞ্জ ফজলার সদর উপবজলাধীন ফপৌর ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর ইউর্নয়ন ভূর্ি  উপ - সিকারী কি িকিিা জনাব প্রলয় িন্দ্র 

সরকার কর্তিক সরকার্র আদায়ী ৫৭,৩৯৪/-(সািাি  িাজার র্িনশি চুরানব্বই ) োকা আত্মসাৎ সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 র্কবশারগঞ্জ ফজলার পাকুর্ন্দয়া উপবজলাধীন ির ারাদী ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর ইউর্নয়ন ভূর্ি  উপ - সিকারী কি িকিিা জনাব 

প্রলয় িন্দ্র সরকার কর্তিক সরকার্র আদায়ী ২৮,১৬৪/-(আে  িাজার একশি ফিৌষর্ট্ট ) োকা আত্মসাৎ সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 কুর্ড়গ্রাি ফজলার রাজারিাে উপবজলাধীন ঘর্ড়য়ালিাাংগা  ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ স এর ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা জনাব 

ফিাাঃ ফিাজাবেল িক কর্তিক ১,২৩,৯৩৬/- (এক লি ফিইশ িাজার নয়শি ছর্ত্রশ) োকা িছরুপ সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 কুর্ড়গ্রাি ফজলার র্িলিারী উপবজলা ফসবেলবিন্ট অর্ বসর জনাব ফিাাঃ মুনসুর আলী, ফপশকার কর্তিক ৬৪,৯১২/- (বিৌষর্ট্ট 

িাজার  নয়শি বার) োকা আত্মসাি সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 বাবগরিাে ফজলার  র্করিাে উপবজলা ভূর্ি অর্ বসর নার্জর-কাি-কোর্শয়ার জনাব ফশি আর্জজুল িক কর্তিক সরকারী 

আদায়ী ৪৪,৬০০/-(চুয়ার্ল্লশ িাজার ছয়শি) োকা উৎসব ভািা অর্ির্রক্ত প্রদান সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 সািিীরা ফজলার কলাবরায়া উপবজলাধীন জয়নগর ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা জনাব ফিাাঃ 

আর্জজ  িাসান কর্তিক সরকার্র আদায়ী ৭৯,০৫২/-( ঊনআর্শ িাজার বায়াি ) োকা আত্মসাৎ সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 সািিীরা ফজলার কলাবরায়া উপবজলাধীন িন্দনপুর ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা জনাব ফিাাঃ িারুফুর 

রিিান কর্তিক সরকার্র আদায়ী ৬৮,৩৬৫/-( আেষর্ট্ট িাজার র্িনশি পঁয়ষর্ট্ট ) োকা আত্মসাৎ সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 িেগ্রাি ফজলার কণ িফুলী উপবজলাধীন র্শকলবািা ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর জনাব সুিন ফিৌধুরী ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা 

কর্তিক ভূর্ি উিয়ন কর বাবদ আদায়কৃি৩০,৩৭,৬৭৯/-(র্ত্রশ লি সাঁইর্ত্রশ িাজার ছয়শি ঊনআর্শ)  োকা িালান জার্লয়ার্ির 

িাধ্যবি আত্মসাি সাংক্রান্ত ২০২০-২০২১ র্িাঃ সবনর  র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 িয়িনর্সাংি ফজলার সদর উপবজলাধীন দাপুর্নয়া ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ - সিকারী কি িকিিা জনাব ফিাাঃ 

জববদ আলী কর্তিক সরকার্র আদায়ী ৮২,০৫০/-(র্বরার্শ  িাজার পঞ্চাশ) োকা জনাব নন্দ দুলাল কুরিী ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ- 

সিকারী কি িকিিা কর্তিক ১,১৪,৯৫১/-(এক লি ফিৌদ্দ িাজার নয়শি একাি) োকা, ফিাে ১,৯৭,০০১/-(এক লি সািানব্বই 

িাজার এক) োকা আত্মসাি সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 িয়িনর্সাংি ফজলার সদর উপবজলাধীন কুর্ষ্টয়া ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা জনাব ফিাাঃ শর্ কুল 

ইসলাি কর্তিক সরকার্র আদায়ী ৩৯,২৪৬/-(ঊনির্ল্লশ িাজার দুইশি র্ছির্ল্লশ) োকা আত্মসাি সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 ফনত্রবকানা ফজলার কিলাকান্দা উপবজলাধীন ফলাংগুরা  ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর জনাব ফিাাঃ আল আর্িন   ইউর্নয়ন ভূর্ি  

সিকারী কি িকিিা   কর্তিক ভূর্ি উিয়ন কর বাবদ আদায়ী ৫৪,৪৫৯/-( চুয়াি িাজার িারশি উনষাে) োকা সরকার্র ফকাষাগাবর 

জিা না র্দবয় আত্মসাৎ সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 ফনত্রবকানা ফজলার িার্লয়াজুরী উপবজলাধীন কৃষ্ণপুর  ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর জনাব আবু ফিাাঃ ইির্িয়ার রানা   ইউর্নয়ন 

ভূর্ি  সিকারী কি িকিিা   কর্তিক ভূর্ি উিয়ন কর বাবদ আদায়ী ২১,৭০২/-( একুশ িাজার সািশি দুই) োকা সরকার্র 

ফকাষাগাবর জিা না র্দবয় আত্মসাৎ সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 বরগুনা ফজলার আিিলী উপবজলাধীন চুনািালী ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর জনাব ফিাাঃ ির্িয়ার রিিান ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ - 

সিকারী কি িকিিা কর্তিক সরকারী আদায়ী  ৫৯,৭৭৬/- (ঊনষাে িাজার সািশি র্ছয়াির) োকা িছরুপ সাংক্রান্ত র্ববশষ 

প্রর্িববদন। 

 ফভালা ফজলার ফদৌলিিান উপবজলাধীন িরপািা ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ র্িাঃ সবনর র্িসাব র্নরীিায়  

ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা (বিিিাবন িজুির্দ্দন উপবজলাধীন িলাংিড়া ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বস কি িরি ) জনাব আিাউল 

আল আিাদ কর্তিক   ১,১৮,৪৪০/- (এক লি আঠার িাজার িারশি ির্ল্লশ ) োকা  আত্মসাি সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 
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 (গ) র্নষ্পর্িকৃি অর্িে আপর্ির সাংখ্যাাঃ র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর জুলাই/২০২১ িবি জুন/২০২২ অর্ ি বছবর রাজস্ব, র্ভ,র্প 

এবাং ফসবেলবিন্ট অর্ সসমূবি র্নষ্পর্িকৃি অর্িে আপর্ির সাংখ্যা র্নম্নরূপাঃ 

 

ক্রর্িক 

নাং 
অর্িে আপর্ির সাংখ্যা 

(ববকয়াসি) 

র্নষ্পর্িকৃি অর্িে আপর্ির 

সাংখ্যা 

র্নষ্পর্িকৃি অর্িে আপর্ির 

সাবর্ জর্ড়ি োকার পর্রিাণ 

১ ৩১৪১ ৮৩০ টি ১৭,১৫,৩৪,১৩৭/- 

 

(ঘ) প্রর্শিণাঃ র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর ১৮০ (একশি আর্শ) জন কি িকিিা-কি িিারীবক অর্িে ব্যবস্থাপনা, কর্ম্পউোর, 

প্রশাসর্নক কা িাবলী এবাং ভূর্ি ব্যবস্থাপনা র্বষয়ক প্রর্শিণ প্রদান করা িবয়বছ।  

 

(ঙ) পবদাির্ি ও র্নবয়াগ :  ২য় ফের্ণর র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) পবদ ০৯ (নয়) জনবক পবদাির্ি প্রদান করা িবয়বছ। 
 

(ি) বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ক্তাঃ ২০২১-২২ অর্ ি বছবর জনাব ফিাাঃ ফিাস্তার্ জুর রিিান , সর্িব, ভূর্ি িন্ত্রণালয় এবাং                     

জনাব ফিাাঃ ির্শউর রিিান, র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর িবধ্য বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ক্ত স্বাির্রি িবয়বছ। 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪। ভর্বষ্যি পর্রকল্পনা : 
 

  অর্িে র্রবপাে ি সিয়িি দার্িল এবাং অর্িে আপর্ির জবাব িাৎির্ণকভাবব পাওয়ার লবিে অত্র দপ্তবরর আওিাধীন প্রশাসর্নক র্বভাগীয় 

অর্ স সি ফজলা প িাবয় র্বদ্যিান অর্ বস আইটি ফনেওয়িাক স্থাপন করা িবব। ইর্িিবধ্য র্বভাগীয় অর্ স ও ফজলা প িাবয়র অর্ বসর ওবয়ব সাইে 

ফিালা িবয়বছ এবাং দাপ্তর্রক র্িঠিপত্র, র্রবপাে ি অনলাইবন আদান প্রদান ভর্বষ্যি পর্রকল্পনা রবয়বছ।  

 

 

র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর ২০২১-২০২২ সবনর বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ক্ত (APA) স্বাির করবছন ভূর্ি 
সর্িব জনাব ফিা: ফিাস্তার্ জুর রিিান, র্পএএ ও র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) জনাব ফিা: ির্শউর রিিান 
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উদঘাটিি িছরূপ, রাজস্ব িয়ির্ি ইিোর্দর র্ববরণ 

 

২০২১-২০২২ সবন রাজস্ব র্িসাব র্নরীিার সাবর্ জর্ড়ি োকার র্বভাগওয়ারী র্ববরণ র্নম্নরুপাঃ 

 

ক্রর্িক নাং র্বভাবগর নাি আত্মসাৎকৃি োকার পর্রিাণ রাজস্ব ির্ির পর্রিাণ 

১. ঢাকা র্বভাগ, ঢাকা ৮৬,৫৫,৪২০/- ৩,০৩,৫৬,২৮৫/- 

২. িয়িনর্সাংি র্বভাগ,িয়িনর্সাংি ১৭,৭৩,৫৯১/- ২,৬৮,৬৮,০১১/- 

৩. িট্টগ্রাি র্বভাগ, কুর্িল্লা ৮১,১৭,৬৩৮/- ৩,১৪,৫২,৭৭২/- 

৪. র্সবলে র্বভাগ, র্সবলে ৩,৫০,৩৯০/- ২৪,০৪,৯১৩/- 

৫. রাজশািী র্বভাগ, রাজশািী ২১,০৬,২৮২/- ২০,৮৩,৯৭৪/- 

৬. রাংপুর র্বভাগ, রাংপুর ২০,৫৮,০১৯/- ৩৪,০৫,৪৫৭/- 

৭. বর্রশাল র্বভাগ, বর্রশাল ৮,০০,৯৫৬/- ১,৩৪,৫৪৩/- 

৮. খুলনা র্বভাগ, খুলনা ২৩,০৬,৫৪৫/- ৪০,০৪,১৫৯/- 

 সব িবিাে= ২,৬১,৬৮,৮৪১/- ১০,০৭,১০,১০৪/- 

 

২০২১-২০২২ সবন রাজস্ব র্িসাব র্নরীিার সাবর্ জর্ড়ি োকার ফজলাওয়ারী র্ববরণ র্নম্নরুপাঃ 

 

ক্রর্িক নাং ফজলার নাি আত্মসাৎকৃি োকার পর্রিাণ রাজস্ব ির্ির পর্রিাণ 

১. ঢাকা-১ ৫৬,৭৫৪/- ৫,০৫,১১,৪৯৮/- 

২. ঢাকা-২ ৭৩,৩৬০/- -- 

৩. ঢাকা-৩ ৭৫,৭৬৯/- ১,০৫০/- 

৪. ঢাকা-৪ ৪৪,১১,১৪১/- ১৬,৭৩৫/- 

৫. ঢাকা-৫ ৬৪,২৫০/- -- 

৬. ঢাকা-৬  ৮,৪৮,১২৪/- -- 

৭. নারায়ণঞ্জ ২,৭০,৭০২/- ৩৫,৭০০/- 

৮. গাজীপুর-১ ৪,২৩,৪০১/- -- 

        ৯. গাজীপুর-২ ১৭,৩৫,৬০৪/- ১৮,৯৯৮/- 

১০. নরর্সাংদী ৩৯,৫৬৭/- ১,৯৯,৫৫,৮৭৯/- 

১১. িার্নকগঞ্জ ১,১৮,২৬৭/- ২,১২০/- 

১২.  র্রদপুর ১,৩১,৬৫৭/- ১৭,৯৮৩/- 

১৩. িাদারীপুর ১,৩১,৭৩১/- ২,৩২,৮৮,৬৭৩/- 

১৪. শরীয়িপুর ২,৬৪,৩১৩/- -- 

১৫. মুর্ন্সগঞ্জ ২,৩৮,৫২৬/- -- 

১৬. ফগাপালগঞ্জ ৫১,৮২৪/- -- 

১৭. র্কবশারগঞ্জ ১,২৫,৮৪২/- ১,৩৩,১৯১/- 

১৮. োাংগাইল ১,০৪,৮১৩/- ৬৫,৯৯২/- 

১৯. রাজবাড়ী ৯৬,০৭৯/- -- 

২০. িয়িনর্সাংি -১ ২,৯৪,১৮০/- ৩৯,৮৮,৮০৪/- 

২১. িয়িনর্সাংি – ২ ৮৫,৫০৮/- ২৬,২৫,০৫৫/- 

২২. িয়িনর্সাংি – ৩ ১,১৪,১৩৭/- ৭২,৪৮,৩৬২/- 

২৩. ফনত্রবকাণা ২,৪২,৮৮১/- ৫,০১,৬১২/- 

২৪. জািালপুর ৮,১৫,৭১৫/- ৭০,০৫,২৪৪/- 

২৫. ফশরপুর ১,৫৭৪/- ১,৬৯,৮৮২/- 

২৬. িট্টগ্রাি (উির) ২৯,৬৪,৯০৬/- ৮,২৫,৬১৬/- 

২৭. িট্টগ্রাি (দর্িণ) ৩১,৪৬,১৫৮/- ৩২,৭২৪/- 

২৮. কুর্িল্লা (উির) ৩,২০,৩৬৮/- -- 

২৯. কুর্িল্লা (দর্িণ) ৩,৩৭,০৭৩/- -- 

৩০. ফনায়ািালী ৮৯,৫৬৯/- ২৪,৯৮৬/- 
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ক্রর্িক নাং ফজলার নাি আত্মসাৎকৃি োকার পর্রিাণ রাজস্ব ির্ির পর্রিাণ 

৩১. িাঁদপুর ৩,৩৫,৮৭৬/- ২০০০/- 

৩২. ফ নী ২,৩০,৪২০/- ৪,৪৫০/- 

৩৩. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ১,৪৬,২৯৯/- ৭,৫৮০/- 

৩৪. লিীপুর ৭৩,৭০৯/- ৩৪,১২০/- 

৩৫. কক্সবাজার ১,২০,৮৩৪/- -- 

৩৬. রাঙ্গািাটি+বান্দরবান+িাগড়াছর্ড় ৯৩,২৬৮/- -- 

৩৭. র্সবলে ৩১,৯৮০/- ৮,৫৯,৭৭৬/- 

৩৮. ফিৌলভীবাজার ৩৭,৬৫৩/- ১৩,৮৩,৫৩১/- 

৩৯. সুনািগঞ্জ ৫৬,২৬৩/- -- 

৪০. ির্বগঞ্জ ২,২১,৪০৬/- ৩৯,৭০৭/- 

৪১. রাজশািী ৩,০২,৩৯৩/- ২,১৭,৩১২/- 

৪২. নওগাঁ ৬,০৫,৬২০/- -- 

৪৩. নাবোর ১,৫৯,৬৩৫/- ৩,৩১০/- 

৪৪. পাবনা ৩৯,৪২৪/ ৪,৫১৬/- 

৪৫. িাঁপাইনবাবগঞ্জ ২,২৩,৪৬২/- ২৯,৪০৫/- 

৪৬. জয়পুরিাে ২,৩২,৩৬১/- ৩০,১৮৩/- 

৪৭. বগুড়া ৫,১৯,৫৬০/- ১১,৯৬২/- 

৪৮. র্সরাজগঞ্জ ২৩,৪৯৭/- ১,৬১৬/- 

৪৯. রাংপুর ৭৭,৭৫২/- ১,১২,৮৮,২৩৬/- 

৫০. র্দনাজপুর ৬,৪৮,৫৯৬/- ১৬,১০,৬০০/- 

৫১. ঠাকুরগাঁও ২,১৯,২৩৩/- ১৬,৭১,১৭৪/- 

৫২. পঞ্চগড় ৪,০২,১৩০/- ১৪,৩৪,৩৯২/- 

৫৩. নীল ািারী ৫৩,১১৫/- ১৭,৫৮,০০০/- 

৫৪. কুর্ড়গ্রাি ৩,৩০,৬৩০/- ২৭,৩১,৭৭৬/- 

৫৫. গাইবান্ধা ২,২৩,৯৮৫/- ৩,৩৭,১০৫/- 

৫৬. লালির্নরিাে ২,০৫,৩২৮/- ৫,৮০,৬৩৩/- 

৫৭. বর্রশাল ১,৪৯,৭১৬/- ৪,৮৯,৭৮৫/- 

৫৮. ঝালকাঠী ২৪,০১৭/- ১,৪৫,৬৬০/- 

৫৯. র্পবরাজপুর ১৪,৯৯৮/- ৫৭,২০৬/- 

৬০. পটুয়ািালী ১৮,০৯১/- ১৭,৪৮৫/- 

৬১. ফভালা ৫২০/- ২,৪১৬/- 

৬২. বরগুনা ৩৪,২১০/- ৬৬,৮১০/- 

৬৩. খুলনা ৫,১৮,২৪৮/- ৮,৩১,৭৫৬/- 

৬৪.  বশার ১,৬১,৩০২/- ২,২১,৩১৮/- 

৬৫. বাবগরিাে ২,০১,৮৫৯/- ৩,৬১,৩৫৮/- 

৬৬. কুর্ষ্টয়া ২,২২,৪৭১/- ২,১৫,৩৬৫/- 

৬৭. চুয়ািাাংগা/বিবিরপুর ১,৬৯,৭৭২/- ২,৩১,১৯৩/- 

৬৮. সািিীরা ২,৮৫,৬২৪/- ১,৮৭,৭৭৯/- 

৬৯. র্ঝনাইদি ৯০,২৯০/- ৮২,০৫০/- 

৭০. িাগুরা ২,১৪,৩৫২/- ১,৫৪,৯৫৬/- 

৭১. নড়াইল ৩,০৫,২২৬/- ৬০,৪৯৭/- 

 সব িবিাে ২,৫৬,৯৯,৯১৮/- ১৪,২৮,৩৬,০৮১/- 

 

 

ক্রর্িক নাং অর্িে আপর্ির সাংখ্যা 

(ববকয়াসি) 

র্নষ্পর্িকৃি অর্িে আপর্ির 

সাংখ্যা 

র্নষ্পর্িকৃি অর্িে আপর্ির সাবর্ 

জর্ড়ি োকার পর্রিাণ 

১ ৩১৪১টি ৮৩০টি 

 

১৭,১৫,৩৪,১৩৭/- 
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ঢাকা ষবভাগ এে ২০২০-২০২১ ষরিঃ সরি দাষিলকৃি ষবরিি অষিট ষেরপারট থে ষববেিিঃ- 

 

 িং ই- িষর্ িং নিলাে িাি ষবিয় সি আত্মসাি োিস্বক্ষষি িন্তব্য/গৃহীি কার্ থক্রি 

১ ০০৩.২২ ষকরিােগঞ্জ 

# 

ষকরিােগঞ্জ নিলাে পাকুষিয়া উপরিলাধীি 

চেফাোদী ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি  উপ - সহকােী কি থকিথা িিাব প্রলয় চন্দ্র 

সেকাে কর্তথক সেকাষে আদায়ী ২৮,১৬৪/-

(আট  হািাে একিি নচৌিষি ) টাকা আত্মসাৎ 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২১ ষরিঃ। ২৮,১৬৪/- -- অষফস স্মােক িম্বে  

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৩.২২.১৯,  

নপ্রেরণেিাষেি: ১০-০১-২০২২ 

নিলা প্রিাসক, ষকরিােগঞ্জ বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

২ ০০৩.২২ ষকরিােগঞ্জ 

# 

ষকরিােগঞ্জ নিলাে সদে উপরিলাধীি নপৌে 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি  উপ - 

সহকােী কি থকিথা িিাব প্রলয় চন্দ্র সেকাে 

কর্তথক সেকাষে আদায়ী ৫৭,৩৯৪/-(সািান্ন  

হািাে ষিিিি চুোিব্বই ) টাকা আত্মসাৎ 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২১ ষরিঃ। ৫৭,৩৯৪/- -- অষফস স্মােক িম্বে  

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৩.২২.১৯,  

নপ্রেরণেিাষেি: ১০-০১-২০২২ 

নিলা প্রিাসক, ষকরিােগঞ্জ বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

৩ ০৪১.২১ গািীপুে 

# 

গাজীপুর ফজলার কার্লয়াককর উপবজলা ভূর্ি 

অর্ বসর আওিাধীন সর্ পুর বাজার ও 

বড়ইবাড়ী  বাজার এর িার্ন্দনা র্ভটির লাইবসন্স 

র্  বাবদ ৫,৩৯,১৩৮/-(পাঁি লি ঊনির্ল্লশ 

িাজার একশি আের্ত্রশ) োকা অনাদায়ী র্াকা 

সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

২০২০ -২১ ষরিঃ। -- ৫,৩৯,১৩৮/-

টাকা 

অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪

১.২১.২২১, নপ্রেরণে িাষেি: ১০-০২-২০২২ 

ষরিঃ নিলা প্রিাসক,  গািীপুে বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

৪ ০৪১.২১ গািীপুে 

# 

গাজীপুর ফজলার কাপার্সয়া উপবজলাধীন 

কুশদী ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বস কি িকালীন 

সিবয় জনাব ফিাাঃ কািরুজ্জািান ইউর্নয়ন 

ভূর্ি উপ-সিকারী কি িকিিা কর্তিক ভূর্ি উিয়ন 

কর পর্রবশাবধর দার্িলায় প্রজার কর্প ও 

কাব িন কর্পবি আদায়ী োকার গড়র্িল এবাং 

২নাং ফরর্জষ্টার ও দার্িলার কাব িন কর্পবি 

প্রদশ িন এবাং র্বর্ভি ফকৌশল অবলম্বন কবর 

সরকার্র ১৫,৩২,৭৭৫/-(পবনর লি বর্ত্রশ 

িাজার সািশি পঁিাির) োকা  সাংক্রান্ত 

র্ববশষ প্রর্িববদন। 

২০২০ -২১ ষরিঃ। - ১৫,৩২,৭৭৫/-

টাকা 

অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪

১.২১.২৪১, নপ্রেরণে িাষেি: ১০-০২-২০২২ 

ষরিঃ নিলা প্রিাসক,  গািীপুে বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 
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 িং ই- িষর্ িং নিলাে িাি ষবিয় সি আত্মসাি োিস্বক্ষষি িন্তব্য/গৃহীি কার্ থক্রি 

৫ ০৩৭.২০ িাষিকগঞ্জ 

# 

িাষিকগঞ্জ নিলাে ষিওে উপরিলাধীি 

ষসংজুেী ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ আলিাফ 

নহারসি কর্তথক ভুষি উন্নয়ি কে বাবদ সেকাষে 

আদায়ী ২২,১৮৮/- (বাইি হািাে একিি 

আটাষি ) টাকা িহষবল আত্মসাৎ সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২১ ষরিঃ। ২২,১৮৮/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৫.২১.৮৩, নপ্রেরণে 

িাষেি:৩০-০৫-২০২২ষরিঃ নিলা প্রিাসক,  

িাষিকগঞ্জ বোবে পত্র নদয়া হরয়রছ। 
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োিিাহী ষবভাগ এে ২০20-২০২1 ষরিঃ সরি দাষিলকৃি ষবরিি অষিট ষেরপারট থে ষববেিিঃ- 

 

িং ই- িষর্ িং নিলাে িাি ষবিয় সি আত্মসাি োিস্বক্ষষি িন্তব্য/গৃহীি কার্ থক্রি 

১ ০২১.২০ িওগাঁ 

# 

িওগাঁ নিলাে নপােিা  উপরিলাধীি 

মুষি থদপুে ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি উপ - সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ 

েষফকুল ইসলাি পবি কর্তথক সেকাষে 

আদায়ী ৩০,৫৬২/- (ষিষেি হািাে পাঁচিি 

বািষি) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০২০- ২১ষরিঃ। ৩০,৫৬২/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২১.২০.১৯৬, 

নপ্রেরণে িাষেি: ৩০-১১-২০২১ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  িওগাঁ বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

২ ০২১.২০ িওগাঁ 

# 

িওগাঁ নিলাে িহারদবপুে উপরিলাধীি 

িাজুে-চািাস ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ 

ওয়াদুজ্জািাি কর্তথক সেকাষে আদায়ী 

২৪,০০০/- (চষব্বি হািাে) টাকা আত্মসাৎ 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০- ২১ষরিঃ। ২৪,০০০/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২১.২০.৫২৪, 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৬-১২-২০২১ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  িওগাঁ বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

৩ ০২১.২০ িওগাঁ 

# 

িওগাঁ নিলাে নপােিা  উপরিলাধীি 

গাংগুষেয়া-ছাওড় ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

২০২০-২০২১ ষহসাব ষিেীক্ষায় ষবষধ 

বষহভূ থিভারব ষপও ৯৮/৭২ অধ্যারদি 

নিািারবক িাসকৃি সম্পষি ব্যষক্ত িাষলকািায় 

দাষিলা প্রদাি কোয় সেকারেে ৩৬.২১ একে 

িাস সম্পষি নবহাি হওয়াে ষবিরয় ষবরিি 

প্রষিরবদি (র্াহাে আনুিাষিক বািাে মূল্য 

৪,৫০,০০০,০০/-) । 

২০২০- ২১ষরিঃ।   অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২১.২০.৫২৫, 

নপ্রেরণে িাষেি:০৭-১২-২০২১ ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  িওগাঁ বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

৪ ০২১.২০ িওগাঁ 

# 

িওগাঁ নিলাে পত্নীিলা  উপরিলাধীি 

নিাসিগে-আিাইে ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা (ভােপ্রাপ্ত) 

িিাব নিািঃ িহুরুল হক কর্তথক ভূষি উন্নয়ি 

কে বাবদ সেকাষে আদায়ী ২৭,৬২৬/- 

(সািাি হািাে ছয়িি ছাষব্বি) টাকা 

আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০- ২১ষরিঃ। ২৭,৬২৬/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২১.২০.৫৪৫, 

নপ্রেরণেিাষেি: ২১-১২-২০২১ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  িওগাঁ বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 
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ষসরলট ষবভাগ এে ২০২০-২০২১ ষরিঃ সরি দাষিলকৃি ষবরিি অষিট ষেরপারট থে ষববেিিঃ- 

 

 

 িং ই- িষর্ িং নিলাে িাি ষবিয় সি আত্মসাি োিস্বক্ষষি িন্তব্য/গৃহীি কার্ থক্রি 

১ ০৭৩.২১ ষসরলট 

# 

ষসরলট নিলাে নগায়াইিিাট উপরিলাে 

নগায়াইিিাট ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

আওিাধীি চচলারিল ৩য় িন্ড নিৌিাে 

িাফলং িািাে নদাকাি পরয়ন্ট সংলগ্ন এস,এ 

এবং ষব,এস নেকিীয় ০.২১ একে িষিরি 

িিসাধােরিে চলাচরলে োস্তায় িারকথট 

ষিি থাণ করে িিস্বার্ থ ষবষিি এবং সেকাষে 

সম্পষি নবহারিে উপে  ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২১ ষরিঃ।   অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭৩.২১.৫৬৩, 

নপ্রেরণেিাষেি:৩০-১২-২০২১ ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক, ষসরলট বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

২ ০৭৩.২১ ষসরলট 

# 

ষসরলট নিলাে সদে উপরিলাধীি বহে 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ১০/৮৪ অধ্যারদি 

উরপক্ষা করে ষসষলং বষহভূ থি ৬০ ষবিাে  

অষিষেক্ত (৪৭.২১-২০.০০)=২৭.২১ একে 

িষি সেকাে বোবে সিপ থি িা করে 

িািিােীে িাধ্যরি নহাষডং এবং িষিয়াি 

সৃিি করে অববধভারব নভাগ দিল  সংক্রান্ত  

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২১ ষরিঃ।   অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭৩.২১.২৪৪, 

নপ্রেরণেিাষেি:০১-০৬-২০২২ ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক, ষসরলট বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 
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েংপুে ষবভাগ এে ২০২০-২০২১ ষরিঃ সরি দাষিলকৃি ষবরিি অষিট ষেরপারট থে ষববেিিঃ- 

 

িং ই- িষর্ িং নিলাে িাি ষবিয় সি আত্মসাি োিস্বক্ষষি িন্তব্য/গৃহীি কার্ থক্রি 

১ ০৩২.২১  গাইবান্ধা 

# 

গাইবান্ধা নিলাে নগাষবিগঞ্জ উপরিলাধীি  

কাটাবাড়ী ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব 

নিািঃ িষেফুল ইসলাি কর্তথক ৫,৪৪৪/-(পাঁচ 

হািাে চােিি চুয়াষিি) টাকা সেকাষে 

নকািাগারে িিা িা ষদরয় আত্মসাি সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ৫,৪৪৪/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩২.২১.৪৪৩ 

নপ্রেরণে িাষেি: ৩১-১০-২০২১ 

নিলা প্রিাসক,  গাইবান্ধা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

২ ০২০.২০ পঞ্চগড় 

# 

পঞ্চগড় নিলাে নিতুষলয়া উপরিলাধীি 

বুড়াবুষড় ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি সহকােী কি থকিথা (ভােিঃ) িিাব নিািঃ 

ইিোি িাহাি মুষি থদা কর্তথক সেকাষে 

আদায়ী ১০,৯৩৯/-(দি হািাে িয়িি 

ঊিচষিি) টাকা আত্মসাৎ এবং ৪,৩১৯/-

(চাে হািাে ষিিিি ঊষিি) টাকা োিস্ব 

ক্ষষি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২০২১ 

ষরিঃ। 

১০,৯৩৯/-     ৪,৩১৯/- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০ .৪৭৭, 

নপ্রেরণে িাষেি :১১-১১-২০২১ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  পঞ্চগড় বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

৩ ০৪৭.২০ কুষড়গ্রাি 

# 

কুষড়গ্রাি নিলাে োিােহাট উপরিলাধীি 

িষড়য়ালিাংগা  ইউষিয়ি ভূষি অষফস এে 

ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব 

নিািঃ নিািারেল হক কর্তথক ১,২৩,৯৩৬/- 

(এক লক্ষ নিইি হািাে িয়িি ছষত্রি) 

টাকা িছরুপ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২০২১ 

ষরিঃ। 

১,২৩,৯৩৬/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৭.২০.৫১৪, 

নপ্রেরণেিাষেি: ২৯-১১-২০২১ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক, কুষড়গ্রাি বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

৪ ০৪৭.২০ কুষড়গ্রাি 

# 

কুষড়গ্রাি নিলাে োিােহাট উপরিলাধীি 

ষবদ্যািি ইউষিয়ি ভূষি অষফস এে 

ইউষিয়ি ভূষি উপ- সহকােী কি থকিথা 

িিাব নিািঃ নিািারেল হক কর্তথক 

৭,৪৯১/- (সাি হািাে চােিি একািব্বই) 

টাকা িছরুপ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২১-২০২১ ষরিঃ। ৭,৪৯১/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৭.২০.৮৪৭, 

নপ্রেরণেিাষেি: ২৫-১১-২০২১ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক, কুষড়গ্রাি বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 
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িং ই- িষর্ িং নিলাে িাি ষবিয় সি আত্মসাি োিস্বক্ষষি িন্তব্য/গৃহীি কার্ থক্রি 

5 ০৩২.২১  গাইবান্ধা 

# 

গাইবান্ধা নিলাে নগাষবিগঞ্জ উপরিলাধীি 

নগাষবিগঞ্জ ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী কি থকিথা িিাব 

নোকনুল ইসলাি কর্তথক প্রকৃি অরপক্ষা কি 

হারে ভূষি উন্নয়ি কে আদায় কোয় 

২০,৭০০/-(ষবি হািাে সািিি ) টাকা 

োিস্বক্ষষি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ২০,৭০০/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩২.২১.৫৪৫ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২১-১২-২০২১ 

নিলা প্রিাসক,  গাইবান্ধা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

6 ০৩২.২১  গাইবান্ধা 

# 

গাইবান্ধা নিলাে নগাষবিগঞ্জ উপরিলাধীি  

কািষদয়া ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ নবলাল 

উষিি কর্তথক পূব থবিী দাবী বাদ ষদরয় 

পেবিী দাবী আদায় কোয়ও প্রকৃি 

অরপক্ষা কি হারে আদায় কোয়  

১৮,১৬২/২৫(আঠাে হািাে একিি 

বািষি) টাকা োিস্বক্ষষি সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ১৮,১৬২/২৫  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩২.২১.৫৪৬ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২১-১২-২০২১ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  গাইবান্ধা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

7 ০৩২.২১  গাইবান্ধা 

# 

গাইবান্ধা নিলাে সুিেগঞ্জ উপরিলাধীি 

শ্রীপুে ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ 

ষিয়াউে েহিাি কর্তথক সেকাষে আদায়ী 

৬,৮৪৮/-(ছয় হািাে আটিি আটচষিি) 

টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ৬,৮৪৮/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩২.২১.১৭ 

নপ্রেরণে িাষেি: ১০-০১-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  গাইবান্ধা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

8 ০০১.২২ লালিষিেহাট 

# 

লালিষিেহাট নিলাে  পাটগ্রাি 

উপরিলাধীি  িগিরবে ইউষিয়ি ভূষি 

অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

(ভািঃপ্রািঃ) নিাছািঃ রুোি িাহাি কর্তথক 

২৪,৯২৭/-(চষব্বি হািাে িয়িি সািাি) 

টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ২৪,৯২৭/-   অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০১.২২.৫, 

নপ্রেরণেিাষেি: ০৪-০১-২০২২ ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক, লালিষিেহাট বোবে পত্র 

নদয়া হরয়রছ। 
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9 ০২২.২০ ষদিািপুে 

# 

ষদিািপুে নিলাে পাব থিীপুে উপরিলাধীি 

নিাস্তফাপুে  ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে িিাব 

ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা কর্তথক 

৮৪৫৬/- (আট হািাে চােিি ছাপান্ন ) 

টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২০২১ষরিঃ। ৮,৪৫৬/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২২.২০.১৬৪, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ১১-০৪-২০২২ 

নিলা প্রিাসক, ষদিািপুে বোবে পত্র 

নদয়া হরয়রছ। 

১0 ০৩২.২১  গাইবান্ধা 

# 

গাইবান্ধা নিলাে সদে উপরিলাধীি  

বষদয়ািালী ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা (ভােপ্রাপ্ত) 

িিাব নিািঃ বষি ইসোইল (বিথিারি ষিষি 

িাকাই ইউষিয়ি ভূষি অষফরস 

কি থেি)সেকাষে আদায়ী ৬,৩২৮/-( ছয় 

হািাে ষিিিি আটাি) টাকা  সেকাষে 

নকািাগারে িিা িা ষদরয় আত্মসাৎ সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ৬,৩২৮/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩২.২১.১৬৩ 

নপ্রেরণে িাষেি: ১১-০৪-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  গাইবান্ধা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

১1 ০৩২.২১  গাইবান্ধা 

# 

গাইবান্ধা নিলাে সািাটা উপরিলাধীি 

ভেিিালী ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা (ভােপ্রাপ্ত) 

িিাব নিািঃ সুিি ষিয়া কর্তথক সেকাষে 

আদায়ী ২৯,৬৩৬/-( ঊিষত্রি হািাে 

ছয়িি ছষত্রি) টাকা  সেকাষে নকািাগারে 

িিা িা ষদরয় আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ২৯,৬৩৬/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩২.২১.১৬১ 

নপ্রেরণে িাষেি: ১১-০৪-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  গাইবান্ধা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

১2 ০০৭.২০ েংপুে 

# 

েংপুে নিলাে ষিঠাপুকুে  উপরিলাধীি 

েংপুে-ঢাকা িহাসড়ক সংলগ্ন িািকীিার্পুে 

নিৌিাে এস,এ এরগ্রা ষফিস ষলষিরটি এে 

অনুকূরল অববধভারব নর্াগসািরস 

অনুরসাদিকৃি ১৯২১/১৭-১৮িং িাি িাষেি 

নকসভূক্ত এস,এ ১৪৫ দারগ ১.০২ একে, 

১৪৬দারগ ১.০৬ একে এবং ১৪৭ দারগ ১.১২ 

একে নিাট ৩.২০ একে বহু মূল্যবাি ১িং 

িাস িষিয়ািভূক্ত িষি িাি িাষেি  সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ  ৩.২০ একে বহু 

মূল্যবাি ১িং িাস 

িষিয়াি ভূক্ত  িষি 

িাি িাষেি   

অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২০.১৫১, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ-০৬-০৪-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  েংপুে বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 
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১3 ০০৭.২০ েংপুে 

# 

িিাব কষেি উষিি ভেসা, ষপিা-মৃি 

িরিে উষিি, সাং-সাোই হাোগাছ েংপুে 

এে পষেবাে ষপও-৯৮/৭২ অধ্যারদি লঙ্ঘি 

করে ষসষলং বষহভূ থি (৯৬.১২৮০-

৩৩.৩৩)=৬২.৭৯৮০ একে (প্রায় ১৮৯ 

ষবিা অষিষেক্ত ) িষি সেকাে বোবে 

সিপ থি িা করে নগাপি নেরি নর্াগসািরস 

অববধভারব নভাগ দিল সম্পরকথ ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ  ষপও-৯৮/৭২ 

অধ্যারদি লঙ্ঘি করে 

ষসষলং বষহভূ থি 

(৯৬.১২৮০-

৩৩.৩৩)=৬২.৭৯৮০ 

একে (প্রায় ১৮৯ ষবিা 

অষিষেক্ত ) িষি 

সেকাে বোবে 

সিপ থি িা করে 

নগাপি নেরি 

নর্াগসািরস 

অববধভারব নভাগ 

দিল 

অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২০.১৪৮, 

নপ্রেরণে িাষেি :৩১-০৩-২০২২ ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  েংপুে বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

১4 ০০৭.২০ েংপুে 

# 

িিাব আলহাজ্ব িাহাদাৎ নহারসি, , ষপিা-

মৃি িকবুল নহারসি, সাং-গুপ্তপাড়া েংপুে 

এে পষেবাে ষপও-১০/৮৪ অধ্যারদি লঙ্ঘি 

করে ষসষলং বষহভূ থি (৫২.৬৩৭৫-

২০)=৩২.৬৩৭৫ একে (প্রায় ৯৯ ষবিা 

অষিষেক্ত ) িষি সেকাে বোবে সিপ থি িা 

করে নগাপি নেরি নর্াগসািরস অববধভারব 

নভাগ দিল সম্পরকথ ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ   ষপও-১০/৮৪ 

অধ্যারদি লঙ্ঘি করে 

ষসষলং বষহভূ থি 

(৯৬.১২৮০-

৩৩.৩৩)=৩২.৬৩৭৫ 

একে (প্রায় ৯৯ ষবিা 

অষিষেক্ত ) িষি 

সেকাে বোবে 

সিপ থি িা করে 

নগাপি নেরি 

নর্াগসািরস 

অববধভারব নভাগ 

দিল  

অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২০.১৪৭, 

নপ্রেরণে িাষেি :৩১-০৩-২০২২ ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  েংপুে বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

১5 ০৩২.২১  গাইবান্ধা 

# 

গাইবান্ধা নিলাে সাদুল্যাপুে উপরিলাধীি 

িলিাংগা ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব 

সাইরয়দুে েহিাি কর্তথক সেকাষে আদায়ী 

৩২,৩৫২/-( বষত্রি হািাে ষিিিি বায়ান্ন) 

টাকা  সেকাষে নকািাগারে িিা িা ষদরয় 

আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ৩২,৩৫২/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩২.২১.২৭৬ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৭-০৬-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  গাইবান্ধা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 
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১6 0৪৭.20 কুষড়গ্রাি 

# 

কুষড়গ্রাি নিলাে োষিবপুে উপরিলাধীি 

নিাহিগঞ্জ ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী কি থকিথা িিাব 

নিািঃ িারলকুজ্জািাি কর্তথক সেকাষে 

আদায়ী ৩,০৪০/-(ষিি হািাে  চষিি) 

টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২১ ষরিঃ। ৩,০৪০/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৪৭.২০.২৮২, 

নপ্রেরণে িাষেি :২৭-০৬-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  পঞ্চগড় বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

১7 0৪৭.20 কুষড়গ্রাি 

# 

কুষড়গ্রাি নিলাে ষচলিােী উপরিলা 

নসরটলরিন্ট অষফরসে িিাব নিািঃ মুিসুে 

আলী, নপিকাে কর্তথক ৬৪,৯১২/- (রচৌিষি 

হািাে  িয়িি বাে) টাকা আত্মসাি 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২১ ষরিঃ। ৬৪,৯১২/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৪৭.২০.২৭৯, 

নপ্রেরণে িাষেি :২৭-০৬-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  পঞ্চগড় বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

১8 0৪৭.20 কুষড়গ্রাি 

# 

কুষড়গ্রাি নিলাে সদে উপরিলাধীি 

নিাগাদহ ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ িষসি 

উষিি কর্তথক সেকাষে আদায়ী ৫,৩৩৯/-

(পাঁচ হািাে ষিিিি ঊিচষিি) টাকা 

আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২১ ষরিঃ। ৫,৩৩৯/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৪৭.২০.২৮৩, 

নপ্রেরণে িাষেি :২৭-০৬-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  পঞ্চগড় বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

19 0৪৭.20 কুষড়গ্রাি 

# 

কুষড়গ্রাি নিলাে সদে উপরিলাধীি 

হরলািািা ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব 

নিািঃ ইসসিাইল নহারসি িন্ডল কর্তথক 

সেকাষে আদায়ী ১৫,২৭৫/-(পরিে হািাে  

দুইিি পঁচািে) টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২১ ষরিঃ। ১৫,২৭৫/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৪৭.২০.২৮০, 

নপ্রেরণে িাষেি :২৭-০৬-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  পঞ্চগড় বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 
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খুলিা ষবভাগ এে ২০20-২০২1 ষরিঃ সরি দাষিলকৃি ষবরিি অষিট ষেরপারট থে ষববেিিঃ- 

 

িং ই- িষর্ িং নিলাে িাি ষবিয় সি আত্মসাি োিস্বক্ষষি িন্তব্য/গৃহীি কার্ থক্রি 

১ ০১৪.২০ 

 

িড়াইল 

# 

িড়াইল নিলাে সদে উপরিলা ভূষি  

অষফস  সহকােী িিাব নিাসািঃ ষফরোিা 

পােভীি কর্তথক ষভ,ষপ ইিাো নকরস 

১৭,৬২২/- (সরিে হািাে ছয়িি বাইি) 

টাকা কি আদায় সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০২০ -২০২১ষরিঃ। ১৭,৬২২/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০১৪.২০ .৩৪৯, 

নপ্রেরণে িাষেি :২৬-০৮-২০২১ 

নিলা প্রিাসক,  িড়াইল বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

২ ০৭১.২০ 

 

বারগেহাট 

 

বারগেহাট নিলাে ফষকেহাট উপরিলা 

ভূষি অষফরসে িাষিে-কাি-কযাষিয়াে 

িিাব নিি আষিজুল হক কর্তথক সেকােী 

আদায়ী ৪৪,৬০০/-(চুয়াষিি হািাে ছয়িি) 

টাকা উৎসব ভািা অষিষেক্ত প্রদাি সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ৪৪,৬০০/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৭১.২১.৩০৪, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ ০৫-১২-২০২১ 

নিলা প্রিাসক,  বারগেহাট বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

৩ ০৩০.২০ 

 

 বশার 

 

 বশার ফজলার ির্নরািপুর উপবজলাধীন 

ফিদপাড়া ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর ইউর্নয়ন 

ভূর্ি সিকারী কি িকিিা  (ভারপ্রাপ্ত) জনাব 

ফিাাঃ আব্দুস ছািার কর্তিক সরকার্র আদায়ী 

ফিাে ২০,৯৬৪/-(র্বশ িাজার নয়শি  

ফিৌষর্ট্ট োকা) আত্মসাৎ সাংক্রান্ত র্ববশষ 

প্রর্িববদন। 

২০২০ -২০২১ 

র্িাঃ। 

২০,৯৬৪/-  অর্ স স্মারক নম্বর 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৩০.২০ .২৭, 

ফপ্ররবণর িার্রিাঃ ১০-০১-২০২২ র্িাঃ 

ফজলা প্রশাসক,   বশার বরাবর পত্র ফদয়া 

িবয়বছ। 

৪ ০৩০.২০ 

 

 বশার 

 

 বশার ফজলার ফিৌগাছা ফপৌর ভূর্ি  

অর্ বসর ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ - সিকারী 

কি িকিিা জনাব ফিাাঃ আর্র  ফিাবসন 

কর্তিক সরকার্র আদায়ী ফিাে ১৪,৬৭৩/-

ফিৌদ্দ িাজার ছয়শি  র্িয়াির) োকা 

আত্মসাৎ সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

২০১৬ -২০১৭ 

র্িাঃ। 

১৪,৬৭৩/-োকা  অর্ স স্মারক নম্বর 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৩০.২০১ .২০, 

ফপ্ররবণর িার্রিাঃ ০৭-০৩-২০২২ র্িাঃ 

ফজলা প্রশাসক,   বশার বরাবর পত্র ফদয়া 

িবয়বছ। 
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িং ই- িষর্ িং নিলাে িাি ষবিয় সি আত্মসাি োিস্বক্ষষি িন্তব্য/গৃহীি কার্ থক্রি 

৫ ০১৪.২০ িড়াইল 

 

িড়াইল নিলাে নলাহাগড়া উপরিলাধীি 

ভূষি উপ-সহকােী কি থকিথা কর্তথক  

১৩,৬২৮/- (রিে হািাে ছয়িি আটাি) 

টাকা আত্মসাি এবং১,৯১৮ (এক হািাে 

িয়িি আঠাে) টাকা োিস্ব ক্ষষিসহ নিাট 

১৫,৫৪৬/- অষিয়ি সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০২০ -২০২১ 

ষরিঃ। 

১৩,৬২৮/- ১,৯১৮/- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০১৪.২০.১৭৫, 

নপ্রেরণে িাষেি :২১-০৪-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  িড়াইল বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

৬ ০৩৩.২০ সািক্ষীো 

 

সািক্ষীো নিলাে কলারোয়া উপরিলাধীি 

িয়িগে ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ আষিি  

হাসাি কর্তথক সেকাষে আদায়ী ৭৯,০৫২/-( 

ঊিআষি হািাে বায়ান্ন ) টাকা আত্মসাৎ 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২০২১ 

ষরিঃ। 

৭৯,০৫২/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৩৩.২০ .১৮৩, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ০৮-০৫-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক, সািক্ষীো বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

৭ ০৩৩.২০ সািক্ষীো 

 

সািক্ষীো নিলাে কলারোয়া উপরিলাধীি 

চিিপুে ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ িারুফুে 

েহিাি কর্তথক সেকাষে আদায়ী ৬৮,৩৬৫/-( 

আটিষি হািাে ষিিিি পঁয়িষি ) টাকা 

আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২০২১ 

ষরিঃ। 

৬৮,৩৬৫/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৩৩.২০ .১৮৪, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ০৯-০৫-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক, সািক্ষীো বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

৮ ০৭১.২১ বারগেহাট 

 

বারগেহাট নিলাে োিপাল উপরিলাধীি 

সদে ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি উপ-সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ 

িাছুদুে েহিাি কর্তথক সেকাষে আদায়ী 

১৪,৮৬৭/-(রচৌি  হািাে আটিি 

সািিষি) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০২০ -২০২১ 

ষরিঃ। 

১৪,৮৬৭/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৭১.২১.১৯৯ 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ১৮-০৫-২০২২ ষিিঃ নিলা 

প্রিাসক, বারগেহাট  বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 
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চট্রগ্রাি ষবভাগ এে ২০২০-২০২১ ষরিঃ সরি দাষিলকৃি ষবরিি অষিট ষেরপারট থে ষববেিিঃ- 

 

 িং ই- িষর্ িং নিলাে িাি ষবিয় সি আত্মসাি োিস্বক্ষষি িন্তব্য/গৃহীি কার্ থক্রি 

১ ০০৭.২১ িাঁদপুর 

 

িাঁদপুর ফজলার  র্রদগঞ্জ উপবজলাধীন  

ফপৌর ভূর্ি  অর্ বসর ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ-

সিকারী কি িকিিা জনাব ফিাাঃ আবু িাবির 

িান কর্তিক ১৩,৫৩২/-(বির িাজার পাঁিশি 

বর্ত্রশ) আত্মসাৎ সাংক্রান্ত র্ববশষ 

প্রর্িববদন। 

২০২০ -২০২১ 

র্িাঃ। 

১৩,৫৩২/- -- অর্ স স্মারক নম্বর 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২১ .৬৩ 

ফপ্ররবণর িার্রিাঃ ১৬ -০৯-২০২১র্িাঃ 

ফজলা প্রশাসক,  িাঁদপুর বরাবর পত্র ফদয়া 

িবয়বছ। 

 

২ ০২১.২২ লিীপুর 

 

লিীপুর ফজলার সদর উপবজলাধীন দর্িন 

িািছাদী ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর জনাব 

ফিাাঃ ইসিাইল ফিাবসন ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ 

-সিকারী কি িকিিা কর্তিক ৯,৯৮৫/-(নয় 

িাজার নয়শি পঁিার্শ) োকা আত্মসাি  

সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

২০২০ -২০২১ 

র্িাঃ। 

৯,৯৮৫/-  অর্ স স্মারক নম্বর 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০২১ .২২.৮৫, 

ফপ্ররবণর িার্রিাঃ ১০-০২-২০২২  ফজলা 

প্রশাসক,  লিীপুর বরাবর পত্র ফদয়া িবয়বছ। 

 

৩ ০২১.২২ লিীপুর 

 

লিীপুর ফজলার সদর উপবজলাধীন  র্দঘলী 

ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর জনাব ফিাাঃ 

জািাাংগীর আলি ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ -

সিকারী কি িকিিা কর্তিক ১৭,১১৩/-(সবির 

িাজার একশি ফির) োকা আত্মসাি  

সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

২০২০ -২০২১ 

র্িাঃ। 

১৭,১১৩/-োকা  অর্ স স্মারক নম্বর 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০২১ .২২.৮৪, 

ফপ্ররবণর িার্রিাঃ ১০-০২-২০২২  ফজলা 

প্রশাসক,  লিীপুর বরাবর পত্র ফদয়া িবয়বছ। 

 

৪ ০২৮.২১ চট্রগ্রাি 

(দষক্ষি) 

 

চট্রগ্রাি নিলাে কণ থফুলী উপরিলাধীি 

ষিকলবাহা ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে িিাব 

সুিি নচৌধুেী ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে বাবদ 

আদায়কৃি৩০,৩৭,৬৭৯/-(ষত্রি লক্ষ সাঁইষত্রি 

হািাে ছয়িি ঊিআষি)  টাকা চালাি 

িাষলয়াষিে িাধ্যরি আত্মসাি সংক্রান্ত 

২০২০-২০২১ ষরিঃ সরিে  ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২০২১ 

ষরিঃ। 

৩০,৩৭,৬৭৯/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০২৮.২১.৪৯০,রপ্রে

নণে িাষেিিঃ ১৬-০৯-২০২১ ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  চট্রগ্রাি বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 
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িয়িিষসংহ ষবভাগ এে ২০২০-২০২১ ষরিঃ সরি দাষিলকৃি ষবরিি অষিট ষেরপারট থে ষববেিিঃ- 

 

িং ই- িষর্ িং নিলাে িাি ষবিয় সি আত্মসাি োিস্বক্ষষি িন্তব্য/গৃহীি কার্ থক্রি 

১ ০৪৯.২১ নিত্ররকািা 

 

নিত্ররকািা নিলাে বােহািা উপরিলাধীি 

োয়পুে ও বাউসী  ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

িিাব নিাহােদ কালাি নহারসি   ইউষিয়ি 

ভূষি উপ- সহকােী কি থকিথা   কর্তথক 

সেকােী আদায়ী ১১,৩৪৫/-( এগাে হািাে 

ষিিিি পঁয়িাষিি) টাকা আত্মসাৎ 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০ -২০২১ 

ষরিঃ। 

১১,৩৪৫/-টাকা -- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৪৯.২১.১২৫, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ ১০-০৩-২০২২ নিলা 

প্রিাসক,  নিত্ররকািা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

২ ০৪৫.২১ িয়িিষসংহ -১ 

 

িয়িনর্সাংি ফজলার সদর উপবজলাধীন 

দাপুর্নয়া ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর ইউর্নয়ন ভূর্ি 

উপ - সিকারী কি িকিিা জনাব ফিাাঃ জববদ আলী 

কর্তিক সরকার্র আদায়ী ৮২,০৫০/-(র্বরার্শ  

িাজার পঞ্চাশ) োকা জনাব নন্দ দুলাল কুরিী 

ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ- সিকারী কি িকিিা কর্তিক 

১,১৪,৯৫১/-(এক লি ফিৌদ্দ িাজার নয়শি 

একাি) োকা, ফিাে ১,৯৭,০০১/-(এক লি 

সািানব্বই িাজার এক) োকা আত্মসাি সাংক্রান্ত 

র্ববশষ প্রর্িববদন। 

২০২০ -২১ ষরিঃ। ১,৯৭,০০১/-টাকা -- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৪৫.২১.২৭০, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ ২২-০৬-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  িয়িিষসংহ বোবে পত্র 

নদয়া হরয়রছ। 

৩ ০৪৫.২১ িয়িিষসংহ -১ 

 

িয়িনর্সাংি ফজলার সদর উপবজলাধীন 

পরানগঞ্জ ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর ইউর্নয়ন ভূর্ি 

সিকারী কি িকিিা জনাব িছর্লিা সরকার 

কর্তিক সরকার্র আদায়ী  ২৯,৬২৬/-(ঊনর্ত্রশ 

িাজার ছয়শি ছার্ব্বশ)  োকা আত্মসাি সাংক্রান্ত 

র্ববশষ প্রর্িববদন। 

২০২০ -২১ ষরিঃ। ২৯,৬২৬/-টাকা -- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৪৫.২১.২৭১, 

নপ্রেরণে িাষেি :২২-০৬-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  িয়িিষসংহ বোবে পত্র 

নদয়া হরয়রছ। 

৪ ০৪৫.২১ িয়িিষসংহ -

১ 

 

িয়িিষসংহ নিলাে সদে উপরিলাধীি 

কুষিয়া ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ 

িষফকুল ইসলাি কর্তথক সেকাষে আদায়ী 

৩৯,২৪৬/-(ঊিচষিি হািাে দুইিি 

ষছচষিি) টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০২০ -২১ ষরিঃ। ৩৯,২৪৬/-টাকা -- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৪৫.২১.২৭২, 

নপ্রেরণে িাষেি :২২-০৬-২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  িয়িিষসংহ বোবে পত্র 

নদয়া হরয়রছ। 
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িং ই- িষর্ িং নিলাে িাি ষবিয় সি আত্মসাি োিস্বক্ষষি িন্তব্য/গৃহীি কার্ থক্রি 

৫ ০৪৯.২১ নিত্ররকািা 

 

নিত্ররকািা নিলাে িাষলয়াজুেী 

উপরিলাধীি িগে ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে 

িিাব সুষিি চন্দ্র সেকাে   ইউষিয়ি ভূষি  

সহকােী কি থকিথা   কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে 

বাবদ আদায়ী ৫,১৫৩/-( পাঁচ হািাে 

একিি ষিপান্ন) টাকা সেকাষে নকািাগারে 

িিা িা ষদরয় আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ৫,১৫৩/-টাকা -- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৪৯.২১.৫৩৮, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ ১৫-১২-২০২১ষরিঃ নিলা 

প্রিাসক,  নিত্ররকািা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

৬ ০৪৯.২১ নিত্ররকািা 

 

নিত্ররকািা নিলাে িাষলয়াজুেী 

উপরিলাধীি গািীপুে  ইউষিয়ি ভূষি 

অষফরসে িিাব পলাি চন্দ্র সেকাে   

ইউষিয়ি ভূষি  সহকােী কি থকিথা   কর্তথক 

ভূষি উন্নয়ি কে বাবদ ৪,৯৯৭/-( চাে 

হািাে িয়িি সািািব্বই) টাকা সেকাষে 

নকািাগারে িিা িা ষদরয় আত্মসাৎ সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ৪,৯৯৭/-টাকা -- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৪৯.২১.৫৩৭, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ ১৫-১২-২০২১ষরিঃ নিলা 

প্রিাসক,  নিত্ররকািা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

৭ ০৪৯.২১ নিত্ররকািা 

 

নিত্ররকািা নিলাে কিলাকািা 

উপরিলাধীি নলংগুো  ইউষিয়ি ভূষি 

অষফরসে িিাব নিািঃ আল আষিি   

ইউষিয়ি ভূষি  সহকােী কি থকিথা   কর্তথক 

ভূষি উন্নয়ি কে বাবদ আদায়ী ৫৪,৪৫৯/-( 

চুয়ান্ন হািাে চােিি উিিাট) টাকা 

সেকাষে নকািাগারে িিা িা ষদরয় আত্মসাৎ 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ৫৪,৪৫৯/-টাকা -- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৪৯.২১.৫৩৬, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ ১৫-১২-২০২১ষরিঃ নিলা 

প্রিাসক,  নিত্ররকািা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

৮ ০৪৯.২১ নিত্ররকািা 

 

নিত্ররকািা নিলাে িাষলয়াজুেী 

উপরিলাধীি কৃষ্ণপুে  ইউষিয়ি ভূষি 

অষফরসে িিাব আবু নিািঃ ইিষিয়াে োিা   

ইউষিয়ি ভূষি  সহকােী কি থকিথা   কর্তথক 

ভূষি উন্নয়ি কে বাবদ আদায়ী ২১,৭০২/-( 

একুি হািাে সািিি দুই) টাকা সেকাষে 

নকািাগারে িিা িা ষদরয় আত্মসাৎ সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। ২১,৭০২/-টাকা -- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৪৯.২১.৫৩৫, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ ১৩-১২-২০২১ ষরিঃ নিলা 

প্রিাসক,  নিত্ররকািা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 
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বষেিাল ষবভাগ এে ২০20-২০২1 ষরিঃ সরি দাষিলকৃি ষবরিি অষিট ষেরপারট থে ষববেিিঃ- 

 

 িং ই- িষর্ িং নিলাে িাি ষবিয় সি আত্মসাি োিস্বক্ষষি িন্তব্য/গৃহীি কার্ থক্রি 

১ ০৭৬.২০ বেগুিা 

 

বেগুিা নিলাে আিিলী উপরিলাধীি 

চুিািালী ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে িিাব 

নিািঃ িষিয়াে েহিাি ইউষিয়ি ভূষি উপ - 

সহকােী কি থকিথা কর্তথক সেকােী আদায়ী  

৫৯,৭৭৬/- (ঊিিাট হািাে সািিি 

ষছয়ািে) টাকা িছরুপ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০২০ -২০২১ 

ষরিঃ। 

৫৯,৭৭৬/-টাকা  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭৬.২০.৪২৬ 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৬/১০/২০২১ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  বেগুিা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

  

 

২ ০৭৬.২০ নভালা 

 

নভালা নিলাে নদৌলিিাি উপরিলাধীি 

চেপািা ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ২০১৯-

২০ ও ২০২০-২১ ষরিঃ সরিে ষহসাব 

ষিেীক্ষায়  ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

(বিথিারি িজুিষিি উপরিলাধীি 

িলংচড়া ইউষিয়ি ভূষি অষফরস কি থেি ) 

িিাব আিাউল আল আহাদ কর্তথক   

১,১৮,৪৪০/- (এক লক্ষ আঠাে হািাে 

চােিি চষিি ) টাকা  আত্মসাি সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০২০ ও 

২০২০-২০২১ ষরিঃ। 

১,১৮,৪৪০/-টাকা  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০২.২২.১৪ 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৬/০১/২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  নভালা বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 

 

  

 

৩ ০১৯.২০ পটুয়ািালী 

 

পটুয়ািালী নিলাে বাউফল উপরিলা ভূষি 

অষফরসে  িাষিে ও অষফস সহকােী-কাি 

কষম্পউটাে মুদ্রাক্ষষেক িিাব নিািঃ 

েষফকুল ইসলাি কর্তথক ২০১৫-১৬ষরিঃ 

অর্ থসি হরি ২০১৮-১৯ অর্ থসি পর্ থন্ত 

সেকাষে অদায়ী ৪৮,২৫,০৩৪/- (আটচষিি 

লক্ষ পঁষচি হািাে  নচৌষত্রি ) টাকা ভূয়া 

চালারি সেকাষে নকািাগারে িিা নদষিরয় 

আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৫-১৬ হরি 

২০১৮-১৯ষরিঃ । 

৪৮,২৫,০৩৪/-টাকা  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৯.২০.১৯৪ 

নপ্রেরণে িাষেি: ১৮/০৫/২০২২ষরিঃ 

নিলা প্রিাসক,  পটুয়ািালী বোবে পত্র নদয়া 

হরয়রছ। 
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জুলাই/২১ িাস হরি জুি/২২িাস পর্ থন্ত ঢাকা ষবভারগে ষিষ্পষিকৃি ষবরিি ষিেীক্ষা প্রষিরবদরিে ষববেণ :- 

 

িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্সরিেআপষি 

ষিষ্পষিকোহরয়রছ 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিেস্মােকওিাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

১ ঢাকা 

 

 

নিলা প্রিাসক,ঢাকা কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািাে ২২০১৮-

১৯ ও ২০১৯-২০ ষরিঃ অর্ থ বৎসরেে ষহসাব ষিেীক্ষা 

প্রষিরবদি। 

২০১৮-১৯ ও 

২০১৯-২০ ষরিঃ 

২৫,৩২০/-              - অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৬৯.২১ .৫

০১, নপ্রেরণে িাষেি:২৫-১১-

২০২১ষরিঃ 

২ ফষেদপুে 

 

 

ফষেদপুে নিলাধীি আলফািংগা উপরিলাে ৩(ষিি)টি 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী 

কি থকিথাগণ কর্তথক ৩৯,৪৪৫/-(উিচষিি হািাে চােিি 

পঁয়িাষিি) টাকা িহষবল সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি । 

২০১৯-২০ ষরিঃ ৩৯,৪৪৫/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০২৫.২১.৯

৬, নপ্রেরণে িাষেিিঃ১৫-০২-

২০২২ষরিঃ 

৩ ঢাকা নিলা প্রিাসক,ঢাকা কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািাে ২০১৪ -

২০১৫ অর্ থ বৎসরেে ষহসাব ষিেীক্ষা প্রষিরবদি। 

২০১৪-১৫ ষরিঃ  ৭৩,৪৬৯ / -  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৫৪.২১ .৩৭

১, নপ্রেরণে িাষেি- :১৩-09-

2022ষরিঃ 

৪ িাদােীপুে 

 

িাদােীপুে নিলাে সদে উপরিলাধীি ষিেিাড়া   

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব নিািঃ আকিাে নহারসি কর্তথক সেকাষে আদায়ী 

৫২,২৭০/- টাকা  আত্মসািসংক্রান্তষবরিিপ্রষিরবদি। 

২০১৬-১৭ইং ৫২,২৭০/- 

 অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৫.২১.৩

৯১ নপ্রেরণে িাষেি: ২৩-০৯-

২০২১ষরিঃ 

৫ টাংগাইল 

 

টাংগাইল নিলাে সদে উপরিলাধীি গালা ও বাষিল 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব নিািঃ আব্দুে োজ্জাক কর্তথক ১,১৮২/- (এক হািাে 

একিি ষবোষি) টাকা সেকাষে নকািাগারে িিা িা ষদরয় 

আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৪  -২০১৫ষরিঃ    ১,১৮২/- টাকা।  অষফস স্মােক িম্বেিঃ 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৭০.২০৪১.

৭ নপ্রেরণে িাষেিিঃ১৮-১০-২০২১ 

ষরিঃ। 

৬ টাংগাইল 

 

টাংগাইল নিলাে সদে উপরিলাধীি িাষেিা ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব 

নিািঃবাহারুল ইসলাি কর্তথক ২,৬৬১/- (দুই হািাে 

ছয়িি একিষি) টাকা সেকাষে নকািাগারে িিা িা 

ষদরয় আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৪-২০১৫ষরিঃ ২,৬৬১/-টাকা ।  অষফস স্মােক 

িম্বে৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭০ .২

০.৪১৮ নপ্রেরণে িাষেিিঃ ১৮-১০-

২০২১ষরিঃ । 
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িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্সরিেআপষি 

ষিষ্পষিকোহরয়রছ 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিেস্মােকওিাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

৭ টাংগাইল 

 

টাংগাইল নিলাে নগাপালপুে উপরিলাধীি ষিিথাপুে 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব আষিজুল ইসলাি কর্তথক ৩১,০৩৫/-(একষত্রি 

হািাে পঁয়ষত্রি) টাকা সেকাষে নকািাগারে িিা িা ষদরয় 

আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৮ -২০১৯ষরিঃ   ৩১,০৩৫/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৭০.২০.৪১

৯, নপ্রেরণে িাষেি:১৮-১০-২০২১ 

ষরিঃ । 

৮     টাংগাইল 

 

টাংগাইল নিলাে ধিবাড়ী উপরিলাধীি ধিবাড়ী ও 

বীেিাো ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি-উপ 

সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ আব্দুিাহ আল নিাষিি 

কর্তথক ৭,১২৪/-(সাি হািাে একিি চষব্বি ) টাকা 

সেকাষে নকািাগারে িিা িা ষদরয় আত্মসাি সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৪ -২০১৫ষরিঃ   ৭,১২৪/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৭০.২০.৪২

০, নপ্রেরণে িাষেি :১৮-১০-

২০২১ষরিঃ। 

৯ টাংগাইল 

 

টাংগাইল নিলাে ভূয়াপুে উপরিলাধীি নগাষবিিাষি 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব নিািঃ আিসাে আলী কর্তথক ৪,২৩১/-(চাে হািাে 

দুইিি একষত্রি) টাকা সেকাষে নকািাগারে িিা িা 

ষদরয় আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

 ২০১৬-২০১৭ষরিঃ  ৪,২৩১/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৭০.২০.৪২

৩ নপ্রেরণে িাষেি :১৮-১০-২০২১ 

ষরিঃ । 

১০ টাংগাইল 

 

টাংগাইল নিলাে ধিবাড়ী উপরিলাধীি ধিবাড়ী, 

বীেিাো ও পাইস্কা ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি সহকােী/উপ-সহকােী কি থকিথাগণ কর্তথক ৭,৭০২/-

(২,২৪৫/-,১,০০০/-,ও ৪,৪৫৭/-) (সাি হািাে সািিি 

দুই) টাকা সেকাষে নকািাগারে িিা িা ষদরয় আত্মসাি 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৩ -২০১৪ষরিঃ   ৭,৭০২/-টাকা। 

 

 অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৭০.২০.৪২

১, নপ্রেরণে িাষেি :১৮-১০-

২০২১ষরিঃ। 

১১        টাংগাইল 

 

টাংগাইল নিলাে িগেপুে উপরিলাধীি িামুদিগে 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব ইিছাি আলী কর্তথক ৮,২৯৬/-(আট হািাে দুইিি 

ষছয়ািব্বই) টাকা সেকাষে নকািাগারে িিা িা ষদরয় 

আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০০৩ -২০০৪ষরিঃ   ৮,২৯৬/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৭০.২০.৪২

৪ নপ্রেরণে িাষেি :২১-১০-

২০২১ষরিঃ। 

১২ টাংগাইল 

 

টাংগাইল নিলাে নগাপালপুে উপরিলাধীি হাষদো 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব নিািঃ নূে িবী কর্তথক ৭,৬৭৩/-(সাি হািাে 

ষিয়ািে) টাকা িহষবল িছরুপ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

  ৭,৬৭৩/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৭০.২০.৪১

৯, নপ্রেরণে িাষেি :০১-০৯-

২০২১ষরিঃ 
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িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্সরিেআপষি 

ষিষ্পষিকোহরয়রছ 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিেস্মােকওিাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

১৩ িাদােীপুে 

 

 

িাদােীপুে নিলাে সদে উপরিলাধীি ষিেিাড়া   

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব নিািঃ আকিাে নহারসি কর্তথক সেকাষে আদায়ী 

৫২,২৭০/- টাকা  আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৬-১৭ইং ৫২,২৭০/- 

 অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০০০.৭৯

১.০১.০৫৫.২১.৩৯১ নপ্রেরণেিাষেি: 

২৩-০৯-২০২১ষরিঃ # 

১৪ ফষেদপুে 

 

ফষেদপুে নিলাে আলফািংগা উপরিলাে ৩ (ষিি)টি  

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী 

কি থকিথাগণ কর্তথক ৩৯,৪৪৫/-(ঊিচষিি হািাে চােিি 

পঁয়িাষিি) টাকা িহষবল  িছরুপ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০২০ষরিঃ  ৩৯,৪৪৫/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০২৫.২১.৯

৬ নপ্রেরিে িাষেিিঃ১৭-০২-

২০২২ষরিঃ। 

১৫ গািীপুে 

 

গািীপুে নিলাে টংগী োিস্ব সারকথল এে চাষিিা ষভটিে 

লাইরসন্স ষফ বাবদ ৪৫,১৯,৫০০/-(পঁয়িাষিি লক্ষ উষিি 

হািাে পাঁচিি ) টাকা অিাদায়ী র্াকা সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০১৩  -২০১৪ 

ষরিঃ  

 ৭,৭০২/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১ .০৪১.২১.১, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ০২-০১-২০২২ষরিঃ 

১৬ ঢাকা 

 

নিলা প্রিাসক,ঢাকা কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািাে ২০১৩-

২০১৪ ষরিঃ অর্ থ বৎসরেে ষহসাব ষিেীক্ষা প্রষিরবদি। 

২০১৩-২০১৪ ষরিঃ               - অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৬৯.২১ .৫

০১, নপ্রেরণে িাষেি:২৫-১১-

২০২১ষরিঃ 

১৭ গািীপুে 

 

গািীপুে নিলাে কাপাষসয়া উপরিলাধীি নটাক 

িয়িবািাে ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে িিাব নিািঃ নহলাল 

উষিি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা কর্তথক একই 

চালাি ( ৪টি চালাি) দুই অর্ থ বৎসরে িাষলয়াষি করে 

কযাি বষহরি পষেরিাধ প্রদি থি করে ১,৯৫,০৬৭/-ষবষভন্ন 

পন্থায় আদায়কৃি ভূষি উন্নয়ি কে সেকাষে িারি কি 

িিা করে ৪৬,০১৩/-টাকা সব থরিাট ২,৪১,০৮০/-   (দুই 

লক্ষ একচষিি হািাে আষি ) টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

  ২,৪১,০৮০/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৫৩.২১৩ .

৬০নপ্রেরণে িাষেিিঃ০৬-০৯-

২০২১ষরিঃ 

১৮ ঢাকা 

 

ঢাকা নিলাে গুলিাি োিস্ব সারকথলাধীি গুলিাি ভূষি 

অষফরসে িিাব এস,এি নিািােফ নহারসি ষবষভন্ন ভারব 

ষহসারব গড়ষিল নদষিরয় সেকারেে ১,০১,০২৮/-  (এক 

লক্ষ এক হািাে আটাি ) টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

  ১,০১,০২৮/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০২৬.২০.৩

৩৯রপ্রেরিে িাষেিিঃ ১৮-০৮-

2০২১ষরিঃ 
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িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্সরিেআপষি 

ষিষ্পষিকোহরয়রছ 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিেস্মােকওিাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

১৯ ঢাকা 

 

ঢাকা নিলাে আওিাধীি নকািয়ালী ভূষি অষফরসে 

িিাব আহেদ উিাহ ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

কর্তথক ভূষি িন্ত্রণালরয়ে ষিরদ থিিা উরপক্ষা করে সেকাষে 

িাস িহরলে িবায়ি ও হস্তান্তরেে ষিধ থাষেি ষফ সেকাষে 

নকািাগারে িিা িা করে িািিােী প্রস্তাব অনুরিাদি 

কোয় সেকারেে ৩,৪৩,২৮,৯৭৬/-( ষিি নকাটি 

নিিাষিি লক্ষ আটাি হািাে িয়িি ষছয়ািে ) টাকা 

োিস্বক্ষষি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

   ৩,৪৩,২৮,৯৭৬/-টাকা। অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৫৪.২১.৩

৬৯রপ্রেরিে িাষেিিঃ ১৩-০৯-

2০২১ষরিঃ 

২০ িাোয়িগঞ্জ 

 

িাোয়িগঞ্জ নিলাে বিে উপরিলাধীি িদিগঞ্জ 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী 

কি থকিথা িিাব দুলাল চন্দ্র নদবিার্ কর্তথক ভূষি উন্নয়ি 

কে বাবদ আদায়ী ৭২,১৮৭/- (বাহািে হািাে একিি 

সািাষি) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৬-২০১৭ষরিঃ ৭২,১৮৭/-  অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০০০.৭৯

১.০১.০৪৪.২০.২১৫ নপ্রেরণে িাষেি: 

১৫-০৪-২০২১ষরিঃ 

২১ িাোয়িগঞ্জ িাোয়িগঞ্জ নিলাে নসািােগাঁও  উপরিলাধীি নহারসিপুে  

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী 

কি থকিথা িিাব নিািঃ আরিায়াে নহারসি কর্তথক  ভূষি 

উন্নয়ি কে বাবদ আদায়ী ২৫,১৫৫/- টাকা আত্মসাি 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০২০ষরিঃ। ২৫,১৫৫/-  অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০০০.৭৯

১.০১.০৪৪.২০.২১৩ নপ্রেরণে 

িাষেি: ২৩-০৫-২০২২ষরিঃ 

২২ টাংগাইল 

 

টাংগাইল নিলাে নগাপালপুে উপরিলা  ভূষি অষফরসে 

সাটি থষফরকট সহকােী িিাব নিািঃ ষলটি ষিয়া  কর্তথক 

৩৫,৬০০/-(পঁয়ষত্রি হািাে ছয়িি) টাকা িহষবল 

িছরুপ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

  ৩৫,৬০০/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫ .০০০০.৭৯১.০১.০৭০.২০৩ .

৫৮নপ্রেরণে িাষেি :০১-০৯-

২০২১ষরিঃ 

২৩ িাোয়িগঞ্জ 

 

িাোয়িগঞ্জ নিলাে সদে উপরিলাধীি ফতুিা োিস্ব 

সারকথল এে কুতুবপুে ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি 

ভূষি উপ-সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ আিাি উল্যাহ 

কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে বাবদ আদায়ী ১,১৭,৭৮০/- (এক 

লক্ষ সরিে হািাে সািিি আষি) টাকা আত্মসাৎ 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৬ -১৭ ষরিঃ। ১,১৭,৭৮০/-  অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০০০.৭৯

১.০১.০৪৪.২০.৩৭৮, 

নপ্রেরণেিাষেি: ১৫-০৯-২০২১ষর৬ 
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িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্সরিেআপষি 

ষিষ্পষিকোহরয়রছ 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিেস্মােকওিাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

২৪ িাোয়িগঞ্জ 

 

িাোয়িগঞ্জ নিলাে আড়াই হািাে উপরিলাধীি ব্রাহ্মিদী 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী 

িিাব নিািঃ সষলি উল্যাহ কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে বাবদ 

আদায়ী ৪৮,৬৮৭/- ( আট চষিি হািাে ছয়িি সািাষি) 

টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৮-১৯ ষরিঃ ও 

২০১৯-২০ইং 

৪৮,৬৮৭/-  অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০০০.৭৯

১.০১.০৪৪.২০.৩৮১, 

নপ্রেরণেিাষেি: ১৬-০৯-২০২১ষরিঃ 

২৫ ষকরিােগঞ্জ 

 

ষকরিােগঞ্জ নিলাে ইটিা  উপরিলাধীি বষড়বাষড় 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে িিাব নিািঃ িিরুল ইসলাি 

কর্তথক সেকাষে আদায়ী  ৯,৫০৯/-(িয় হািাে পাঁচিি 

িয়) টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

 ৯,৫০৯/-  অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০০০.৭৯

১.০১.০০৩.২২.৩০১, নপ্রেরণে 

িাষেিিঃ ২৯-০৬-২২২ষরিঃ 

২৬ োিবাড়ী 

 

োিবাড়ী নিলাে কালুিালী উপরিলাধীি িাঝবাড়ী  

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে িিাব আব্দুল িষিদ  ইউষিয়ি 

ভূষি সহকােী কি থকিথা (ভােপ্রাপ্ত) ষবষভন্ন উপারয় 

সেকাষে আদায়ী    ৩২,৯৭৮/-(বষত্রি হািাে িয়িি 

আটািে) টাকা আত্মসাি  সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

 ৩২,৯৭৮/-   অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৫.২০.৩

৫২, নপ্রেরণে িাষেি: ২৬-০৮-

২০২১ষরিঃ 

  

 

২৭ িাোয়িগঞ্জ 

 

িাোয়িগঞ্জ নিলাে নসািােগাঁও উপরিলাধীি সোিদী 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী 

কি থকিথা িিাব আষিে নহারসি  কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে 

বাবদ আদায়ী ৬,৭৮২/- (ছয় হািাে সািিি ষবোষি) 

টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১১-২০১২ষরিঃ ৬,৭৮২/-  অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০০০.৭৯

১.০১.০৪৪.২০.২১৭ নপ্রেরণে িাষেি: 

২৩-০৫-২০২২ষরিঃ 
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জুলাই/২১ িাস হরি জুি/২২িাস পর্ থন্ত োিিাহী ষবভারগে ষিষ্পষিকৃি ষবরিি ষিেীক্ষা প্রষিরবদরিে ষববেণ :- 

 

িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্ সরিে আপষি 

ষিষ্পষি কো হরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিে স্মােক ও িাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

১ িওগাঁ 

 

িওগাঁ নিলাে বদলগাছী উপরিলা ভূষি অষফরসে িাষিে 

িিাব আিঃ েিীদ কর্তথক ১১,৫৫০/-(এড়াে হািাে পাঁচিি 

পঞ্চাি) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০২০ ষরিঃ   ১১,৫৫০/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২১

.২০.৪৫০ নপ্রেরণে িাষেি: 

০৩-১১-২০২১ষরিঃ 

২ বগুড়া 

 

বগুড়া নিলাে দুপচাষচয়া উপরিলা ভূষি অষফরসে িাষিে-

কাি-কযাষিয়াে িিাব নিািঃ িষেফুল ইসলাি কর্তথক 

সেকাষে আদায়ী ৮,০৫০/-(আট হািাে পঞ্চাি) টাকা 

আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি ।  

২০১৯-২০ষরিঃ 8,050/-টাকা ।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮

.২০.৪৮ নপ্রেরণে িাষেি: 

৩০-০১-২০২২ষরিঃ 

৩ িওগাঁ 

 

িওগাঁ নিলাে নপােিা উপরিলাধীি গাংগুষেয়া-ছাওড় 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি উপ- সহকােী 

কি থকিথা িিাব নিািঃ হাষসবুে েহিাি কর্তথক ভূষি উন্নয়ি 

কে বাবদ সেকাষে আদায়ী ১,১৫,৮৮১/-(এক লক্ষ পরিে 

হািাে আটিি একাষি) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০২০ ষরিঃ   ১,১৫,৮৮১/-

টাকা। 

 অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২১

.২০.৯৯ নপ্রেরণে িাষেি: 

২৭-১২-২০২১ষরিঃ 

৪ িওগাঁ 

 

 

িওগাঁ নিলাে সাপাহাে উপরিলাধীি আইহাই-পািাড়ী 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব নিািঃ সষফউল ইসলাি কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে বাবদ 

সেকাষে আদায়ী ১৮,৩০৫/-(অঠাে হািাে ষিিিি পাঁচ) 

টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০২০ ষরিঃ   ১৮,৩০৫/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২১

.২০.৯৯ নপ্রেরণে িাষেি: 

১৬-০২-২০২২ষরিঃ 

৫ জয়পুরিাে 

 

জয়পুরিাে ফজলার পাঁির্বর্ব উপবজলা ভূর্ি অর্ বসর 

২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্ ি বছবরর 

১৭/১১/২০১৫র্িাঃ প িন্ত র্িসব র্নরীিায় প্রধান সিকারী 

কাি র্িসাব রিক ফজসর্িন বারী কর্তিক সরকার্র আদায়ী 

অর্ ি ১,৬১,৭৬৯/৯৫ (এক লি একষর্ট্ট িাজার সািশি 

ঊনসির োকা পঁিানব্বই পয়সা) োকা সরকার্র ফকাষাগাবর 

জিা না র্দবয় আত্মসাি ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি র্বষয় সাংক্রান্ত 

র্ববশষ প্রর্িববদন। 

২০১৪ -১৫ ও 

২০১৫-২০১৬ র্িাঃ। 

১,৬১,৭৬৯/৯৫   অর্ সস্মারকনম্বর৩১.০৫.০০

০০.৭৯১.০১.০২৫.২০.৯৭, 

ফপ্ররবণরিার্রি: ২০-০২-

২০২২র্িাঃ। 
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িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্ সরিে আপষি 

ষিষ্পষি কো হরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিে স্মােক ও িাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

৬ ষসোিগঞ্জ 

 

ষসোিগঞ্জ নিলাে উিাপাড়া  উপরিলাধীি  হাওড়া ও 

নগািা  ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী 

কি থকিথাগণ কর্তথক সেকাষে আদায়ী ১,৫১৮/-ও ১,৭৪৬/- 

টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৬-২০১৭ ষরিঃ    ৩,২৬৪/-টাকা।  অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০

০০.৭৯১.০১.০২৩.২২.১০১, 

নপ্রেরণে িাষেি: ২০-০২-

২০২২ ষরিঃ । 

৭ োিিাহী 

 

োিিাহী নিলাে নবায়াষলয়া  উপরিলা ভূষি অষফস ও 

বড়কুটি িহািগে ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি 

সহকােী/উপ -সহকােী  কি থকিথাগণ কর্তথক ৪,৪০,৭৯২/- 

(চাে লক্ষ চষিি হািাে সািিি ষবোিব্বই) টাকা িছরুপ 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৮-২০১৯ষরিঃ ৪,৪০,৭৯২/-  অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০

০০.৭৯১.০১.০০২.২০.৮৮, 

নপ্রেরণেিাষেি: ১০-০২-

২০২২ষরিঃ । 

৮ োিিাহী 

 

োিিাহী নিলাে পবা  উপরিলাধীি দরুসা ইউষিয়ি ভূষি 

অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি উপ -সহকােী  কি থকিথা িিাব 

নিাসািঃ জুরলিা িাতুি কর্তথক ৫,৩৯৩/-(পাঁচ  হািাে 

ষিিিি ষিোিব্বই) টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

 ৫,৩৯৩/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০২

.২০.৩৬৪, নপ্রেরণে িাষেি: 

০৭-০২-২০২১ষরিঃ । 

৯ োিিাহী 

 

োিিাহী নিলাে বািা   উপরিলাধীি আড়ািী ও রুইিােী 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি উপ -সহকােী  

কি থকিথা িিাব নিািঃ মুছা িন্ডল  কর্তথক সেকাষে আদায়ী  

১২,৬৯৪/- (বাে হািাে ছয়িি চুোিব্বই) টাকা িছরুপ 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

 ১২,৬৯৪/-  অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০

০০.৭৯১.০১.০০২.২০.৩৪০, 

নপ্রেরণেিাষেি: ১৮-০৮-

২০২১ষরিঃ । 

১০ োিিাহী 

 

োিিাহী নিলাে বািা  উপরিলাধীি রুইিােী ইউষিয়ি  

ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী  কি থকিথা (ভােপ্রাপ্ত) 

িিাব নিািঃ মুছা িন্ডল  কর্তথক ২,১৬,৫৮০/- (দুই লক্ষ নিাল 

হািাে পাঁচিি আষি) টাকা িছরুপ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

 ২,১৬,৫৮০/-  অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০

০০.৭৯১.০১.০০২.২০.৮৮, 

নপ্রেরণেিাষেি: ২৮-০৬-

২০২২ষরিঃ । 

১১ জয়পুরিাে 

 

 

জয়পুরিাে ফজলার পাঁির্বর্ব উপবজলাধীন ফিািােদপুর 

ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর ইউর্নয়ন ভূর্ি  সিকারী কি িকিিা  

জনাব  ফিাাঃ নুর ইসলাি  কর্তিক সরকার্র আদায়ী অর্ ি 

১২,৩৭০/- (বার িাজার র্িনশি সির োকা ) োকা 

সরকার্র ফকাষাগাবর জিা না র্দবয় আত্মসাি ও অন্যান্য 

গুরুত্বপূণ ি র্বষয় সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 ১২,৩৭০/-  অর্ সস্মারকনম্বর৩১.০৫.০০

০০.৭৯১.০১.০২৫.২০.৩৭৩, 

ফপ্ররবণরিার্রি: ১৩-০৯-

২০২১র্িাঃ। 
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িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্ সরিে আপষি 

ষিষ্পষি কো হরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিে স্মােক ও িাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

১২ জয়পুরিাে 

 

 

জয়পুরিাে ফজলার পাঁির্বর্ব উপবজলাধীন আয়িা রসুলপুর 

ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর  ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা 

কর্তিক সরকার্র আদায়ী অর্ ি ৫,১৫৫/- ( পাঁি িাজার একশি 

পঞ্চাি) োকা সরকার্র ফকাষাগাবর জিা না র্দবয় আত্মসাি 

সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 ৫,১৫৫/-  অর্ সস্মারকনম্বর৩১.০৫.০০

০০.৭৯১.০১.০২৫.২০.৩৭৪, 

ফপ্ররবণরিার্রি: ১৪-০৯-

২০২১র্িাঃ। 

১৩ জয়পুরিাে 

 

 

জয়পুরিাে ফজলার ফিিলাল উপবজলাধীন বড়িারা  

ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর  ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ- সিকারী 

কি িকিিা  জনাব ফিাাঃ আবিায়ার রিিান  কর্তিক সরকার্র 

আদায়ী অর্ ি ১২,৬৯৫/- ( বার িাজার ছয়শি পঁিানব্বই) 

োকা আত্মসাি সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

২০২০-২০২১ষরিঃ ১২,৬৯৫/-  অর্ সস্মারকনম্বর৩১.০৫.০০

০০.৭৯১.০১.০২৫.২০.২৬৮, 

ফপ্ররবণরিার্রি: ২৩-০৬-

২০২২র্িাঃ। 

১৪ িওগাঁ 

 

িওগাঁ নিলাে নপােিা উপরিলাধীি ষিিপুে নিতুষলয়া  

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি উপ- সহকােী 

কি থকিথা িিাব নিািঃ নিািারেল হক কর্তথক ভূষি উন্নয়ি 

কে বাবদ সেকাষে আদায়ী ৪২,৫৮১/-(ষবয়াষিি হািাে 

পাঁচিি একাষি) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

   ৪২,৫৮১/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২১

.২০.১৯২ নপ্রেরণে িাষেি: 

১১-০৫-২০২২ষরিঃ 

১৫ িওগাঁ 

 

িওগাঁ নিলাে োিীিগে উপরিলাধীি পােইল-বড়গাছা 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি  সহকােী কি থকিথা 

(ভােপ্রাপ্ত) িিাব নিািঃ িাহাদুল হক আলী কর্তথক ভূষি 

উন্নয়ি কে বাবদ সেকাষে আদায়ী ২,০২,৮৫৪/-(দুই লক্ষ 

দুই হািাে আটিি পঞ্চান্ন) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০১৭-২০১৮ষরিঃ   ২,০২,৮৫৪/-

টাকা। 

 অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২১

.২০.১৯৩ নপ্রেরণে িাষেি: 

১১-০৫-২০২২ষরিঃ 

১৬ িওগাঁ 

 

িওগাঁ নিলাে োিীিগে উপরিলাধীি পােইল ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি  সহকােী কি থকিথা (ভােপ্রাপ্ত) 

িিাব নিািঃ িাহাদুল হক আলী কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে বাবদ 

সেকাষে আদায়ী ২,১৩,৯৪২/-(দুই লক্ষ নিে হািাে 

আটিি একাষি) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০২০ষরিঃ   ২,১৩,৯৪২/-

টাকা। 

 অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২১

.২০.১৯৩ নপ্রেরণে িাষেি: 

১১-০৫-২০২২ষরিঃ 
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িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্ সরিে আপষি 

ষিষ্পষি কো হরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিে স্মােক ও িাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

১৭ িওগাঁ 

 

িওগাঁ নিলাে পত্নীিলা উপরিলাধীি নিাসিগে আিাইে 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি  সহকােী কি থকিথা 

(ভােপ্রাপ্ত) িিাব নিািঃ িহুরুল হক কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে 

বাবদ সেকাষে আদায়ী ২৭,৬২৬/-(সািাি হািাে দুইিি 

ছাষব্বি) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

   ২৭,৬২৬/-টাকা।  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২১

.২০.৫৪৫ নপ্রেরণে িাষেি: 

২২-১২-২০২১ষরিঃ 

১৮ জয়পুরিাে 

 

 

জয়পুরিাে ফজলার ফিিলাল উপবজলাধীন আলিপুর  

ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর  ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ- সিকারী 

কি িকিিা  জনাব প্রভাস িন্দ্র িালী  কর্তিক সরকার্র আদায়ী 

অর্ ি ৪৭,৩০১/- ( সািির্ল্লশ িাজার র্িনশি এক) োকা 

আত্মসাি সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

২০২০-২০২১ষরিঃ ৪৭,৩০১/-  অর্ সস্মারকনম্বর৩১.০৫.০০

০০.৭৯১.০১.০২৫.২০.২৬৭, 

ফপ্ররবণরিার্রি: ২৩-০৬-

২০২২র্িাঃ। 

19 বগুড়া 

 

বগুড়া নিলাে িািাহািপুে উপরিলাধীি সুলিািগঞ্জ 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব নিািঃ িাসষলিা িাতুি কর্তথক সেকাষে আদায়ী 

৯,৮৫,৬৮২/-( িয় লক্ষ পঁচাষি হািাে ছয়িি ষবোষি) 

টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি ।  

 ৯,8৫,৬৮২/-টাকা 

। 

 অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮

.২০.৩৩৪ নপ্রেরণে িাষেি: 

১০-০৮-২০২১ষরিঃ 

20 ষসোিগঞ্জ 

 

ষসোিগঞ্জ নিলাে িাড়াি উপরিলাধীি  িাটিয়ািাষলপাড়  

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব আিিাদ নহারসি  কর্তথক সেকাষে আদায়ী  ৩,৩৬৪/-

(ষিি হািাে ষিিিি নচৌিষি)  টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

    ৩,৩৬৪/-টাকা।  অষফসস্মােকিম্বে৩১.০৫.০০

০০.৭৯১.০১.০২৩.২২.৩০৪, 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৭-০৭-

২০২২ ষরিঃ । 
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জুলাই/২১ িাস হরি জুি/২২িাস পর্ থন্ত েংপুে ষবভারগে ষিষ্পষিকৃি ষবরিি ষিেীক্ষা প্রষিরবদরিে ষববেণ :- 

 

িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্ সরিে আপষি 

ষিষ্পষি কো হরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিেস্মােকওিাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

১ েংপুে 

 

েংপুে নিলাে বদেগঞ্জ উপরিলাধীি ষবষভন্ন ইউষিয়ি ভূষি 

অষফস এে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথাগি কর্তথক 

সেকাষে অদায়ী ৩,৭০৫/-(ষিি হািাে সািিি পাঁচ) টা কা  

আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০২০ষরিঃ ৩,৭০৫/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২০.৪৩৭ 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ২৫-১০২০২১ষরিঃ 

২ ষদিািপুে 

 

ষদিািপুে নিলাে হাষকিপুে উপরিলাধীি ইউষিয়ি ভূষি 

অষফস সমুরহে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী/উপ-সহকােী 

কি থকিথাগণ কর্তথক ৪,৯৭১/-(চাে হািাে িয়িি একািে) 

টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি । 

২০১৯-২০২০ষরিঃ       ৪,৯৭১/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২২.২০.৪৭৮ 

িাষেিিঃ ১১-১১-২০২১ষরিঃ 

৩ ষদিািপুে 

 

ষদিািপুে নিলাে হাষকিপুে নপৌে এলাকাধীি স্থলবিে 

৫,৮৮,২৫,০০০/-(পাঁচ নকাটি আটাষি লক্ষ পঁষচি 

হািাে)টাকা মূরল্যে অষপ থি সম্পষিে িাষলকা ভূক্ত 

৫.৮৮১/৪ একে ষভ,ষপ িষি অববধভারব ব্যষক্ত িাষলকািায় 

িাি িাষেি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি । 

২০04-২০05ষরিঃ -    ৫,৮৮,২৫,০০০/- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২২.২০.৪৮১ 

িাষেিিঃ ১৪-১১-২০২১ষরিঃ 

৪ েংপুে 

 

েংপুে নিলাে পীেগাছা উপরিলাধীি কাষি,পীেগাছা,ও 

ছাওলা ইউষিয়ি ভূষি অষফস এে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী 

কি থকিথা িিাব বকুল ষিয়া কর্তথক সেকাষে অদায়ী 

৫,২৩,২৬১/-(পাঁচ লক্ষ নিইি  হািাে দুইিি একিষি) 

টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৭-২০১৮ষরিঃ ৫,২৩,২৬১/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২০.৫০ 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ৩০-০১-২০২২ষরিঃ 

৫ ষদিািপুে 

 

ষদিািপুে নিলাে িবাবগঞ্জ উপরিলাধীি ষবরিাদিগে 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে িিাব নদরবি কুিাে কুন্ডু ইউষিয়ি 

ভূষি সহকােী কি থকিথা কর্তথক ২,৯০০/-(দুই হা য়িাে ি িি) 

টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি । 

 ২,৯০০/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২২.২০.৩১৫ 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ২৯-০৭-২০২১ষরিঃ 

৬ ষদিািপুে 

 

 

ষদিািপুে নিলাে হাষকিপুে উপরিলাধীি বাসুরদবপুে 

নিৌিাে লীিকৃি অষপ থি সম্পষি িষর্ িং (পাট থ) ৬ 

(এল)/৮৫-৮৬ ও ১১ (ষব) ৮১-৮২ নবআইিী ভারব িিাব 

নকিব চন্দ্র োয় ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা কর্তথক 

িাষেি প্রস্তাব কোয় এবং ব্যষক্ত িাষলকািায় িাষেি 

অনুরিাষদি হওয়াে ফরল সেকাষে আনুিাষিক 

৪৯,০০,০০০/-(উিপঞ্চাি লক্ষ ) টাকা োিস্ব ক্ষষি  সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

  ৪৯,০০,০০০/- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২২.২০.৩১৮, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ০৩-০৮-২০২১ষরিঃ 
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িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্ সরিে আপষি 

ষিষ্পষি কো হরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিেস্মােকওিাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

৭ ষদিািপুে 

 

িিাব নকিব চন্দ্র োয় ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

কর্তথক হাষকিপুে নপৌে এলাকাধীি স্থলবিেস্থ ০ .৩১ একে  

অষপ থি সম্পষি ব্যষক্ত িাষলকািায় িাষেরিে  প্রস্তাব কোয় 

এবং িাষেি অনুরিাদি হওয়ায় সেকােী আনুিাষিক 

৬২,০০,০০০/- (বািষি নকাটি) টাকা োিস্ব ক্ষষি সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

  ৬২,০০,০০০ / -  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১৩১৯.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

নপ্রেরণে িাষেি০২ -০৮ -২০২১ : 

৮ ষদিািপুে 

 

ষদিািপুে নিলাে হাষকিপুে উপরিলা ভূষি অষফরসে 

অনুরিাষদি িাষেি নকস সমূরহে িাষেি ষফ ,িষিয়াি ষফ, 

িষেপ ষফ বাবদ অিাদায়ী ৩৪,৩০০/ (রচৌষত্রি হািাে 

ষিিিি) টাকা োিস্ব ক্ষষি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

  ৩৪,৩০০/- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০.০২২.২০.৩১৬, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ২৯-০৭-২০২১ষরিঃ 

৯ ষদিািপুে 

 

ষদিািপুে নিলাে সদে উপরিলাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফস 

সমুরহে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী/উপ-সহকােী কি থকিথাগণ 

কর্তথক ১২,১৪৫/-(বাে হািাে একিি পঁয়িাষিি) টাকা 

আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি । 

২০১৯-২০২০ষরিঃ       ১২,১৪৫/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২২.২০.৩৩২ 

িাষেিিঃ ১০-০৮-২০২১ষরিঃ 

১০ েংপুে 

 

েংপুে নিলাে পীেগঞ্জ উপরিলা ভূষি অষফরসে ষবষভন্ন উপ 

িারিে বোিকৃি টাকা হরি ষবষভন্ন ষবরলে িাধ্যরি নট্রিােী 

হরি উরিালি পূব থক িালািাল ক্রয় িা করে এবং নকাি 

নকাি নক্ষরত্র সংষিি প্রাপকরক ষবরলে টাকা প্রদাি িা করে   

৬,৫৪,৪২৯/- (ছয় লক্ষ চুয়ান্ন হািাে চােিি ঊিষত্রি ) 

টাকা িছরুপ সংক্রান্ত  ষবরিি প্রষিরবদি। 

  ৬,৫৪,৪২৯/- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২০.৫৩৩, 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ ১৪-১২-২০২১ষরিঃ 

১১ েংপুে 

 

েংপুে নিলাে িাোগঞ্জ উপরিলাধীি শ্যািগঞ্জ ইউষিয়ি 

ভূষি অষফস এে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব 

িায়রুজ্জািাি কর্তথক সেকাষে আদায়ী ২,০৮,৩৭২/-(দুই 

লক্ষ আট হািাে ষিিিি বাহািে ) টাকা   আত্মসাৎ  

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

 ২,০৮,৩৭২/-  অষফস স্মােক 

িম্বে৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২০.৫

৫৭, নপ্রেরণে িাষেিিঃ ২৮-১২-২০২১ষরিঃ 

১২ েংপুে 

 

েংপুে নিলাে পীেগাছা উপরিলাধীি কািষদ, পীেগাছা ও 

ছাওলা  ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী 

কি থকিথা িিাব বকুল ষিয়া  কর্তথক সেকাষে আদায়ী 

৫,২৩,২৬১/-(পাঁচ লক্ষ নিইি হািাে দুইিি একিষি) 

টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি । 

 ৫,২৩,২৬১/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২০.৫০ 

িাষেিিঃ ৩০-০১-২০২২ষরিঃ 

 



 

202১-202২ অর্ থ বৱসরেে বাষিক ষিেীক্ষা প্রষিরবদি                                                      40 

 

জুলাই/২১ িাস হরি জুি/২২িাস পর্ থন্ত চট্রগ্রাি ষবভারগে ষিষ্পষিকৃি ষবরিি ষিেীক্ষা প্রষিরবদরিে ষববেণ :- 

 

িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্ সরিে আপষি 

ষিষ্পষি কো হরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিেস্মােকওিাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

১       নিায়ািালী 

          

নিায়ািালী নিলাে নসিবাগ উপরিলাধীি ছািােপাইয়া 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব নিািঃ ফরয়ি আহেদ কর্তথক ৬,৯১৮/-( ছয় হািাে 

িয়িি আঠাে) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৮-২০১৯ ও 

২০১৯-২০২০ষরিঃ 

৬,৯১৮/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩

৫.২০.৪৩৬, নপ্রেরণে 

িাষেি: ২৫-১০-২০২১ষরিঃ 

২ নিায়ািালী 

 

নিায়ািালী নিলাে নসিবাগ উপরিলাধীি নসিবাগ নপৌে 

ভূষি অষফরসে িিাব নিািঃ সাইফুল ইসলাি ইউষিয়ি ভূষি 

সহকােী কি থকিথা কর্তথক ১৬,৯৩৫/-( নিাল হািাে িয়িি 

পঁয়ষত্রি) টাকা  আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৮-২০১৯ ও 

২০১৯-২০২০ষরিঃ 

১৬,৯৩৫/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩

৫.২০.৪৬৫, নপ্রেরণে 

িাষেি:০৭-১১-২০২১ ষরিঃ 

৩       নিায়ািালী 

 

নিায়ািালী নিলাে কষবেহাট উপরিলাধীি চাপোষিেহাট 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে িিাব নিািঃ আলিগীে নহারসি 

ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা  কর্তথক ৮,৩৩৩/-( আট 

হািাে ষিিিি নিষত্রি) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

 ২০১৯-২০২০ষরিঃ ৮,৩৩৩/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৫

.২০.৪৮৮ নপ্রেরণে িাষেি: 

১৫-১১-২০২১ষরিঃ 

৪       চাঁদপুে 

 

 

চাঁদপুে নিলাে িিলব উিে উপরিলাধীি নছংগােচে নপৌে 

ভূষি অষফস ও আষিোবাদ ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে  

ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ 

িাহিালাল পাঠাি চালাি িাষলয়াষিে িাধ্যরি 

১৭,৭৯,০৯০/-( সরিে লক্ষ ঊিআষি  হািাে িব্বই) টাকা 

আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

 ২০১৯-২০২০ষরিঃ ১৭,৭৯,০৯০/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৫

.২০.৫২৩ নপ্রেরণে িাষেি: 

০৫-১২-২০২১ষরিঃ 

৫       নিায়ািালী 

 

নিায়ািালী নিলাে সুবণ থচে উপরিলাধীি চেবাটা ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে িিাব সাহাব উষিি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী 

কি থকিথা  কর্তথক ৭,২৮৫/-(সাি হািাে দুইিি পঁচাষি) 

টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

 ২০১৯-২০২০ষরিঃ ৭,২৮৫/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩

৫.২০.৯ নপ্রেরণে িাষেি: 

০৬-০১-২০২২ষরিঃ 

৬       নিায়ািালী 

 

নিায়ািালী নিলাে সুবণ থচে উপরিলাধীি চেবাটা ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে িিাব িয়িাল আরবদীি ইউষিয়ি ভূষি 

সহকােী কি থকিথা  কর্তথক ৩,৭৭০/-(ষিি হািাে সািিি 

সিে) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

 ২০১৯-২০২০ষরিঃ ৩,৭৭০/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩

৫.২০.১৩ নপ্রেরণে িাষেি: 

০৬-০১-২০২২ষরিঃ 
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িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্ সরিে আপষি 

ষিষ্পষি কো হরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিেস্মােকওিাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

৭       িাঁদপুর 

 

 

িাঁদপুর ফজলার িিলব দর্িন উপবজলাধীন নাবয়রগাঁও  

ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ বসর ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ-সিকারী 

কি িকিিা জনাব ফিাাঃ আবনায়ার ফিাবসন কর্তিক সরকার্র 

আদায়ী ১১,৮৬৬/- ( এগার িাজার আেশি ফছষর্ট্ট) োকা 

আত্মসাৎ সাংক্রান্ত র্ববশষ প্রর্িববদন। 

 ২০১৭-২০১৮র্িাঃ ১১,৮৬৬/-োকা  অর্ স স্মারক নম্বর 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭

.২১.৮৯ ফপ্ররবণর িার্রি: 

১০-০২-২০২২র্িাঃ 

৮ চট্রগ্রাি 

 

চট্রগ্রাি নিলাে হাটহািােী উপরিলা ভূষি অষফরসে 

চষকিদন্ডী ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী 

কি থকিথা িিাব ষদদারুল আলি কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে 

বাবাদ আদায়ী ৭৪,১৭৬/-( চুয়ািে হািাে একিি ষছয়ািে 

) টাকা িছরুপ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৭-২০২০ইং ৭৪,১৭৬/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭

৩.২০.৩৬২, নপ্রেরণে 

িাষেি: ০৬-০৯-২০২১ষরিঃ 

৯ নিায়ািালী 

 

নিায়ািালী নিলাে সুবণ থচে  উপরিলাধীি চক্রলােক  

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে িিাব নিািঃ িাসুদ আহােদ  

ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা কর্তথক ৬,৮৪৮/-(ছয় 

হািাে আটিি আটষচিি) টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০২০ইং ৬,৮৪৮/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩

৫.২০.১২, নপ্রেরণে িাষেি: 

০৬-০১-২০২২ষরিঃ 

১০ নিায়ািালী 

 

নিায়ািালী নিলাে সদে উপরিলাধীি ষিয়ােহাট   ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে ভূষি উন্নয়ি কে বাষিষিযক হারেে পষেবরিথ 

আবাষসক হারে আদায় কোয় সেকারেে  ১,০২,২৫৮/-(এক 

লক্ষ দুই হািাে দুইিি আটান্ন) টাকা োিস্বক্ষষি সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০২০ইং ১,০২,২৫৮/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩

৫.২০.৩০২, নপ্রেরণে 

িাষেি: ২৯-০৬-২০২২ষরিঃ 

১১ োংগুষিয়া 

 

চিগ্রাি নিলাে োংগুষিয়া  উপরিলাধীি পাদুয়া   ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব 

িাষিি গষণ কর্তথক ১২,০৮১/-(বাে হািাে একাষি) টাকা 

আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০২০ইং ১২,০৮১/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭

৩.২০.৫৬১, নপ্রেরণে 

িাষেি: ৩০-১২-২০২১ষরিঃ 
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জুলাই/২১ িাস হরি জুি/২২িাস পর্ থন্ত খুলিা ষবভারগে ষিষ্পষিকৃি ষবরিি ষিেীক্ষা প্রষিরবদরিে ষববেণ :- 

 

িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্ সরিে আপষি 

ষিষ্পষি কো হরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিে স্মােক ও িাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

১ িড়াইল 

 

িড়াইল নিলােসদে উপরিলাধীি ষসংগারিালপুে ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নুরুল 

ইসলাি কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে বাবদ আদায়ী ৫,৪৯৪/-(পাঁচ 

হািাে চােিি চুোিব্বই) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০১৮-১৯ইং ৫,৪৯৪/-টাকা -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪

.২০.৪৩৯ নপ্রেরণে িাষেি: 

৩১-১০-২০২১ ষরিঃ। 

২ র্রিাে 

 

র্রিাে নিলাে নচৌগাছা উপরিলাধীি সুিপুকুষড়য়া ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি  সহকােী কি থকিথা (ভােপ্রাপ্ত) 

িিাব নিািঃ িওষফি আহসাি কর্তথক সেকাষে আদায়ী  নিাট 

১৩,১১৬/-(নিে হািাে একিি নিাল ) টাকা আত্মসাৎ 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০২০ইং ১৩,১১৬/-টাকা -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩

০.২০.৪৩৫ নপ্রেরণে িাষেি: 

২৫-১০-২০২১ষরিঃ 

৩ িাগুড়া 

 

িাগুড়া নিলাে সদে উপরিলাধীি িাষলগ্রাি ইউষিয়ি ভূষি 

অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ 

রুহুল আিীি কর্তথক সেকাষে আদায়ী নিাট ৩২,০১৪/-

(বষত্রি হািাে নচৌি) টাকা আত্মসাৎ এবং ৫,১৩৯/- টাকা 

োিস্বক্ষষি সহ নিাট ৩৭,১৫৩/- টাকা সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০ইং ৭৫,৪৬৬/-টাকা  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৬

০.২০.৪৪১ নপ্রেরণে িাষেি: 

৩১-১০-২০২১ ষরিঃ 

৪ িাগুড়া 

 

িাগুড়া নিলাে িহেদপুে উপরিলাে পলািবাষড়য়া 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী 

কি থকিথা িিাব িািীি আহরেদ কর্তথক সেকাষে আদায়ী 

নিাট ৭৫,৪৬৬/-(পঁচািে হািাে চােিি নছিষি ) টাকা 

আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৯-২০ইং ৩২,০১৪/-টাকা ৫,১৩৯/- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৬

০.২০.৪৪২ নপ্রেরণে িাষেি: 

৩১-১০-২০২১ ষরিঃ 

৫ িড়াইল 

 

িড়াইল নিলাে নলাহাগড়া উপরিলাধীি ষদিষলয়া ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী কি থকিথা িিাব 

চসয়দ মুস্তাষফজুে েহিাি কর্তথক ২,৩৪৩/-টাকা আত্মসাৎ ও 

১,১২৩/- টাকা োিস্ব ক্ষষি সহ নিাট ৩,৪৬৬/-টাকা  

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৮-১৯ইং ২,৩৪৩/-টাকা ১,১২৩/-টাকা অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪

.২০.৩ নপ্রেরণে িাষেি: ৩-

১-২০২২ ষরিঃ 
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িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্ সরিে আপষি 

ষিষ্পষি কো হরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিে স্মােক ও িাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

৬ িড়াইল 

 

িড়াইল নিলাে নলাহাগড়া উপরিলাধীি ষদিষলয়া ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে  িিাব চসয়দ মুস্তাষফজুে েহিাি ইউষিয়ি 

ভূষি উপ-সহকােী কি থকিথা-রক বাষড় ভাড়া বাবদ 

১৬,৮২০/-(রিাল হািাে আটিি ষবি) টাকা অষিষেক্ত 

প্রদাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি । 

২০১৮-১৯ইং  ১৬,৮২০/-টাকা অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪

.২০.৪ নপ্রেরণে িাষেি: ০৩-

০১-২০২২ ষরিঃ 

৭ িড়াইল 

 

িড়াইল নিলাে কাষলয়া উপরিলাধীি নপড়লী ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী কি থকিথা িিাব 

নিািঃ অরিায়ারুল ইসলাি কর্তথক ৩,০৬০/-( ষিি হািাে 

িাট ) টাকা ভূষি উন্নয়ি কে কি আদায় আত্মসাৎ সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১১-১২ষরিঃ ৩,০৬০/-টাকা -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪

.২০.৫৪ নপ্রেরণে িাষেি: 

৩১-০১-২০২২ ষরিঃ 

৮ িড়াইল িড়াইল নিলাে কাষলয়া উপরিলাধীি পুরুষলয়া ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নুরুল 

ইসলাি কর্তথক সেকাষে আদায়ী ৪,৯৮৩/-(চাে হািাে 

িয়িি ষিোষি) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৪-১৫ইং ৪,৯৮৩/- -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪

.২০.৩৪৮, নপ্রেরণে িাষেি: 

২৪-০৮-২০২১ষরিঃ 

৯ িড়াইল িড়াইল নিলাে সদে উপরিলা ভূষি অষফস সহকােী িিাব 

নিাসািঃ ষফরোিা পােভীি কর্তথক ষভষপ ইিাো নকরস 

১৭,৬২২/- (সরিে হািাে ছয়িি বাইি) টাকা কি আদায় 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৮-১৯ইং ১৭,৬২২/- -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪

.২০.৩৪৯, নপ্রেরণে িাষেি: 

২৯-০৮-২০২১ষরিঃ 

১০ িড়াইল িড়াইল নিলাে কাষলয়া উপরিলাধীি নপড়লী ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী কি থকিথা িিাব 

চসয়দ মুস্তাষফজুে েহিাি কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে বাবদ 

সেকাষে আদায়ী ১১,৭১১/- (এগাে হািাে সািিি এগাে) 

টাকা আত্মসাৎ ও বাষিল দাষিলা িলব বাকী বষহরি 

ওয়াষসল ষদরয় ৪,৭৯৫/-(চাে হািাে সািিি পঁচািব্বই) 

টাকা োিস্বক্ষষি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৭-১৮ইং ১১,৭১১/- -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪

.২০.৩৫৯, নপ্রেরণে িাষেি: 

০১-০৯-২০২১ষরিঃ 
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জুলাই/২১ িাস হরি জুি/২২িাস পর্ থন্ত বষেিাল ষবভারগে ষিষ্পষিকৃি ষবরিি ষিেীক্ষা প্রষিরবদরিে ষববেণ :- 

 

িং নিলাে িাি ষবিয় নর্সরিেআপষিষি

ষ্পষিকোহরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি ষিষ্পষিেস্মােকওিাষেি 

আত্মসাি োিস্বক্ষষি 

১ পটুয়ািালী  পটুয়ািালী নিলাে এল,এ নকইস িং-১২/২০১৬-১৭ এে 

িাধ্যরি অষধগ্রহিকৃি িাস িষিে ক্ষষিপূেরিে 

৫৪,৯২,৭৫৫/- টাকা ভূয়া বরিাবস্ত নকইস সৃিি করে 

ব্যষক্তিাষলকািায় পষেরিারধে িাধ্যরি িছরুপকেি 

প্রসংরগ। 

২০১৮-১৯ইং ৫৪,৯২,৭৫৫/-     অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৯

.২০.১০৯, নপ্রেরণে িাষেি: 

২০২০-০৯-০২ 

২ পটুয়ািালী পটুয়ািালী নিলাে বাউফল উপরিলাধীি বগা ইউষিয়ি ভূষি 

অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ টিপু 

সুলিাি কর্তথক সেকাষে আদায়ী ৩,৬৪১/-(ষিি হািাে 

ছয়িি একচষিি) টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০১৪-১৫ইং ৩,৬৪১/-  অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৯

.২০.২২৯, নপ্রেরণে িাষেি: 

২০২১-০৫-২৫ 
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জুলাই/২1 িাস হরি জুি/২2িাস পর্ থন্ত িয়িিষসংহ ষবভারগে ষিষ্পষিকৃি ষবরিি ষিেীক্ষা প্রষিরবদরিে ষববেণ :- 

 

িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্ সরিে আপষি 

ষিষ্পষি কো হরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিে স্মােক ও িাষেি 

আত্মসাি োিস্ব ক্ষষি 

১ িয়িিষসংহ 

 

িয়িিষসংহ নিলাে নধাবাউড়া উপরিলাধীি বািরবড় 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব িিাব নিািঃ িষফকুল ইসলাি (ভােপ্রাপ্ত),(বিথিারি 

িয়িিষসংহ সদে উপরিলাে কুষিয়া ইউষিয়ি ভূষি অষফরস 

কি থেি)  কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে বাবদ আদায়ী ১,২০,১৮২/- 

(এক লক্ষ ষবি হািাে একিি ষবোষি ) টাকা আত্মসাি 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৭ -২০১৮ ষরিঃ ১,২০,১৮২/-  -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৫

.২১.৯১, নপ্রেরণে িাষেি: 

১০-০২-২০২২ষরিঃ । 

২ িয়িিষসংহ িয়িিষসংহ নিলাে সদে  উপরিলাধীি চেঈশ্বেষদয়া 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী 

কি থকিথা িিাব িষেয়ি নবগি  কর্তথক সেকাষে 

আদায়ী ৩১,৯৯০/-(একষত্রি হািাে িয়িি িব্বই ) টাকা 

আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

 ৩১,৯৯০/- -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.৪৫.

২১.২৮৮, নপ্রেরণে িাষেি: 

২৭-০৬-২০২২ষরিঃ 

৩ িয়িিষসংহ িয়িিষসংহ নিলাে সদে উপরিলাধীি কুষিয়া ইউষিয়ি 

ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা (ভােপ্রাপ্ত) 

িিাব নিািঃ িষফকুল ইসলাি কর্তথক সেকােী আদায়ী 

৯,৯৯৬/- (িয় হািাে িয়িি ষছয়ািব্বই ) টাকা আত্মসাি 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

 ৯,৯৯৬/- -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৫

.২১.২৯০, নপ্রেরণে িাষেি: 

২৮-০৬-২০২২ষরিঃ 

৪ িয়িিষসংহ িয়িিষসংহ নিলাে মুক্তাগাছা উপরিলা  ভূষি অষফরসে 

চাষিিা ষভটিে একসিা নসলািীে বরকয়া ৯৪,৩২০/৭৯  

টাকা অিাদারয়ে োিস্বক্ষষি সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি।  

  ৯৪,৩২০/- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩

৪.২০.২৯২, নপ্রেরণে িাষেি: 

২৮-০৬-২০২২ষরিঃ 

৫ িয়িিষসংহ িয়িিষসংহ নিলাে গফেগাঁও উপরিলাধীি চেআলগী 

ইউষিয়ি ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব নিািঃ এ,রক,এি বদরুল ইসলাি ২০১৮-২০১৯ষরিঃ 

সরি ৯৪িং নেষিস্টারে ইসুযকৃি ০২(দুই)টি দাষিলা বষহ 

ষিেীক্ষায় উপস্থাপি িা কো  সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

২০১৮-২০১৯ষরিঃ ------ -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩

৪.২০.১২৬, নপ্রেরণে িাষেি: 

২৮-০৬-২০২২ষরিঃ 
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িং নিলাে িাি ষবিয় 
নর্ সরিে আপষি 

ষিষ্পষি কো হরয়রছ। 

ষিষ্পষিকৃি টাকাে পষেিাি 
ষিষ্পষিে স্মােক ও িাষেি 

আত্মসাি োিস্ব ক্ষষি 

৬ িািালপুে িািালপুে নিলাে সদে উপরিলাধীি ষদগপাইি ইউষিয়ি  

ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ 

ষলয়াকি আলী কর্তথক ভূষি উন্নয়ি কে কি হারে আদায় 

কোয় সেকারেে নিাট ১,২১,৪৪৪/- (এক লক্ষ একুি হািাে 

চােিি চুয়াষিি) টাকা োিস্ব ক্ষষি সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

২০১৬-১৭ইং ১,২১,৪৪৪/- -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২

৬.২১.৪০৫ নপ্রেরণে িাষেি: 

২০২১-১০-০৩# 

৭ িয়িিষসংহ িয়িিষসংহ নিলাে ফুলপুে উপরিলাধীি কািােগাঁও 

ইউষিয়ি  ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

(ভােপ্রাপ্ত) িিাব আষিজুল হক কর্তথক সেকাষে আদায়ী 

১৪,৪৯৫/- (রচৌি হািাে চােিি পচািব্বই) টাকা আত্মসাি 

সংক্রান্ত ষবরিি প্রষিরবদি। 

 ১৪,৪৯৫/- -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৪

.২০.২৮৭ নপ্রেরণে িাষেি: 

২৭-১০৬-২০২২ষরিঃ 

৮ িািালপুে িািালপুে নিলাে নদওয়ািগঞ্জ উপরিলাধীি িাংধো 

ইউষিয়ি  ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

িিাব নিািঃ নগালাি েব্বািী কর্তথক চালাি িাষলয়াষিে 

িাধ্যরি ভূষি উন্নয়ি করেে নিাট ৬,৩৯,২৩৫/- (ছয় লক্ষ 

উিচষিি হািাে দুইিি পঁয়ষত্রি) টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত 

ষবরিি প্রষিরবদি। 

 ৬,৩৯,২৩৫/- -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২

৬.২১.৫৫৮ নপ্রেরণে 

িাষেি:৩০-১২-২০২১ষরিঃ 

৯ িািালপুে িািালপুে নিলাে বকিীগঞ্জ উপরিলাধীি 

ধানুয়াকািালপুে ইউষিয়ি  ভূষি অষফরসে ইউষিয়ি ভূষি 

সহকােী কি থকিথা িিাব নিািঃ ফষেদুে েহিাি কর্তথক 

সেকাষে আদায়ী  নিাট ২৬,০৮১/- (এক লক্ষ একুি হািাে 

চােিি চুয়াষিি) টাকা আত্মসাি সংক্রান্ত ষবরিি 

প্রষিরবদি। 

 ২৬,০৮১/- -------- অষফস স্মােক িম্বে 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২

৬.২১.৫৬০ নপ্রেরণে িাষেি: 

৩০-১২-২০২১ষরিঃ 
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জুলাই/২০২০ ষরিঃ হরি জুি/২১ষরিঃ পর্ থন্ত অত্র দপ্তে কর্তথক ইউষিয়ি ভূষি সহকােী/উপ- সহকােী কি থকিথা ও িাষিে কাি কযাষিয়াে পরদ চাকুেীেি 

কি থচােীরদে আনুরিাষিক ও অবসেভািা িঞ্জুেীে পূরব থ সেকাষে পাওিা ও অষিট আপষি নিই িরি থ অিাপষি পত্র প্রদাি সংক্রান্ত ষববেি। 

 

বষেিাল ষবভাগ 

 

িং নিলাে িাি িাি পদবী অিাপষি প্রদারিে স্মােক ও িাষেি। দায়ী কি থকিথাে ষিকট 

হরি আদায়কৃি টাকা। 

১ পটুয়ািালী 

 

জনাব ফিাাঃ ফদবলায়ার ফিাবসন ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ- সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক 

নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৩.২০.২২৮, ফপ্ররবণর 

িার্রি: ২১-১১-২০২১র্িাঃ 

 

২ বর্রশাল 

 

িিাব নিািঃ হাষফজুে েহিাি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৩.২০.২৫ 

ফপ্ররবণর িার্রি: ১২-০১-২০২২র্িাঃ 

২৬,৯৯৯/- 

৩ র্পবরাজপুর 

 

জনাব ফিাাঃ রাবশদুজ্জািান ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা  অর্ স স্মারক নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৩.২০.১০৫,      

ফপ্ররবণর িার্রি: ২২-০২-২০২২ র্িাঃ 

 

৪ র্পবরাজপুর 

 

জনাব অনুপ কুিার র্িস্ত্রী  ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা  অর্ স স্মারক নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৩.২০.১০৫, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ২২-০২-২০২২ র্িাঃ 

 

 

 

ষসরলট ষবভাগ 

 

িং নিলাে িাি িাি পদবী অিাপষি প্রদারিে স্মােক ও িাষেি। দায়ী কি থকিথাে ষিকট 

হরি আদায়কৃি টাকা। 

১ নিৌলভীবািাে 

 

জনাব দূব িাধন ফদব    ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৬.২০.৪৯৯ 

           ফপ্ররবণর িার্রি: ২৪-১১-২০২১র্িাঃ 

 

২ নিৌলভীবািাে 

 

জনাব নুরুল ইসলাি  ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ- সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারকনম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৬.২০.৫২৭, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ০৬-১২-২০২১র্িাঃ 

 

৩ ষসরলট 

 

 জনাব  সবন্তাষ কুিার বধ িন  ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৬.২০.১৫২, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ০৪-০৪-২০২২র্িাঃ 

 

৪ নিৌলভীবািাে 

 

জনাব ফিাাঃ বর্শর উর্দ্দন  ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৬.২০.১৬৭ 

           ফপ্ররবণর িার্রি: ১৭-০৪-২০২২র্িাঃ 
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খুলিা ষবভাগ 

 

িং নিলাে িাি িাি পদবী অিাপষি প্রদারিে স্মােক ও িাষেি। 
দায়ী কি থকিথাে ষিকট 

হরি আদায়কৃি টাকা। 

১ র্ঝনাইদি 

 

জনাব ফিাাঃশুকুর আলী ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা, 

 াদবপুর ইউাঃ ভূর্ি অর্ স 

অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.৪৬১, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ০৭-১১-২০২১ 

 

২ র্ঝনাইদি 

 

জনাব ফিাাঃ আর্িয়ার রিিান মুন্সী ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা 

আজিপুর ইউাঃ ভূর্ি অর্ স 
অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.৪৬২, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ০৭-১১-২০২১ 

 

৩ র্ঝনাইদি 

 

জনাব এ এস এি আক্কাস আলী  ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা  অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.৫০৮ 

ফপ্ররবণর িার্রি: ২৯-১১-২০২১র্িাঃ 

 

৪ ঐ 

 

 জনাব ফিাাঃ আক্রামুজ্জািান 

   

ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ- সিকারী 

কি িকিিা 

অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.৫০৯, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ২৯-১১-২০২১ 

 

৫ কুষিয়া 

 

 জনাব ফিাাঃ আলিগীর   ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা অর্ সস্মারকনম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.৫০৬বপ্ররবণর 

িার্রি: ২৯-১১-২০২১র্িাঃ 

 

৬ কুর্ষ্টয়া 

 

জনাব এস এি শািবনওয়াজ  কি িকিিা ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী  অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.৫০৭ 

ফপ্ররবণর িার্রি: ২৯-১১-২০২১র্িাঃ 

 

৭ র্ঝনাইদি 

# 
জনাব  ফিাাঃ র্সরাজুল ইসলাি,   ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.১৩৩, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ২০-০৩-২০২২ র্িাঃ 

 

৮ র্ঝনাইদি 

# 
জনাব সুভাস িন্দ্র সািা ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা  অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.১৩২ 

ফপ্ররবণর িার্রি: ২০-০৩-২০২২ র্িাঃ 
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চট্রগ্রাি ষবভাগ 

 

িং নিলাে িাি িাি পদবী অিাপষি প্রদারিে স্মােক ও িাষেি। 

দায়ী কি থকিথাে ষিকট 

হরি আদায়কৃি 

টাকা। 

১ কুর্িল্লা 

 
জনাব ফিাাঃ আবুল িাছান  ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা 

অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.৪৩১ 

ফপ্ররবণর িার্রি: ২৫-১০- ০২১র্িাঃ২  

 

২ ঐ 

 
জনাব ফিাাঃ রিজান আলী ঐ 

অর্ স স্মারকনম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.৪৩২ 

ফপ্ররবণর িার্রি: ২৫-১০- ০২১র্িাঃ২  

৪২০/-টাকা 

৩ ঐ 

 

 িরহুি জনাব ফিাাঃ ইসিাঈল 

সরকার 

ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ- সিকারী 

কি িকিিা 
অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.৮০,            

ফপ্ররবণর িার্রি: ২৫-১১-২০২১র্িাঃ 

২,২৩২/-টাকা 

৪ ঐ 

 
িরহুি জনাব ফিাাঃ শার্িনুজ্জািান ঐ 

অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.৮৩, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ১৯-০৮-২০২১র্িাঃ 

১,২১৫/-টাকা 

৫ কুর্িল্লা 

 জনাব ফিাাঃ আব্দুল কাবদর ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা 
অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.৫৩৯, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ১৫-১২-২০২১র্িাঃ 

 

৬ কুর্িল্লা 

 জনাব প্রবিাদ িন্দ্র িজুিদার 
ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ- সিকারী 

কি িকিিা 
অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.৫৩৮, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ১৫-১২-২০২১র্িাঃ 

 

৭ কুর্িল্লা 

 
জনাব ফিাাঃ জার্কর ফিাবসন ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা 

অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.৫৫২, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ২৮-১২-২০২১র্িাঃ 
 

৮ কুর্িল্লা 

 
জনাব সাববর আিেদ ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা 

অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২৫, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ১৩-০১-২০২২র্িাঃ 
 

৯ কুর্িল্লা 

 
জনাব ফনপাল িন্দ্র ফদবনার্ 

ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ- সিকারী 

কি িকিিা 
অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১১৪, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ২৪-০২-২০২২র্িাঃ 
 

১০ কুর্িল্লা 

 

জনাব ফিাাঃ জার্কর ফিাবসন   ইউর্নয়ন ভূর্ি  সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.১৩৭, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ২৩-০৩-২০২২ র্িাঃ 

 

১১ হ্মনবার্ড়য়াব্রা  জনাব ফিাাঃ শর্ কুল ইসলাি ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.১৩৬, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ২৩-০৩-২০২২র্িাঃ 

 

১২ কুর্িল্লা 

 

জনাব ফিাাঃ আব্দুল কাবদর  ইউর্নয়ন ভূর্ি  সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক নম্বর ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.১৫৮, 

ফপ্ররবণর িার্রি: ১০-০৪-২০২২ র্িাঃ 

 

                                                  ফিাে = ৩,৮৬৭/- 
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েংপুে ষবভাগ 

 

িং নিলাে িাি িাি পদবী অিাপষি প্রদারিে স্মােক ও িাষেি। 
দায়ী কি থকিথাে ষিকট 

হরি আদায়কৃি টাকা। 

১ কুর্ড়গ্রাি 

 

জনাব িার্নক লাল িন্দ  কানুনবগা অর্ স স্মারক নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.৪১৩ 

ফপ্ররবণর িার্রি: ১৪-১০-২০২১র্িাঃ 

 

২ নীল ািারী 

 

জনাব অর্িনী কুিার রায় ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক নম্বর 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.৪১৫ ফপ্ররবণর িার্রি: 

১৪-১০-২০২১র্িাঃ 

 

৩ র্দনাজপুর 

 

জনাব ফিাাঃ ফিারবশদ আলী শাি ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.৪৯৮ 

 ফপ্ররবণর িার্রি: ২৪-১১-২০২১র্িাঃ 

 

৪ নীল ািারী 

 

জনাব ফিাাঃ িার্ববুর রিিান ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক 

নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.৫২৬ ফপ্ররবণর 

িার্রি: ০৬-১২-২০২২র্িাঃ 

 

৫ র্দনাজপুর 

 

জনাব ফিাাঃ আ জাল ফিাবসন ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.১০৭ 

 ফপ্ররবণর িার্রি: ২৪-০২-২০২২র্িাঃ 

১১,৪১০/- 

৬ র্দনাজপুর 

 

জনাব ফিাাঃ আব্দুর রর্শদ ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.১০৮ 

 ফপ্ররবণর িার্রি: ২৪-০২-২০২২র্িাঃ 

৫,১৬৮/- 

৭ র্দনাজপুর 

 

জনাব ফিাাঃ ফিারবশদ আলী শাি ইউর্নয়ন ভূর্ি সিকারী কি িকিিা অর্ স স্মারক নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.১৩১ 

 ফপ্ররবণর িার্রি: ২০-০৩-২০২২র্িাঃ 

২০,০৯০/- 

৮ রাংপুর 

 

 জনাব এ,বক,এি িয়রাি জািান   ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ- সিকারী 

কি িকিিা 

অর্ স স্মারক 

নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.১৪০,                

ফপ্ররবণর িার্রি: ২৩-০৩-২০২২র্িাঃ 

 

৯ রাংপুর 

 

 জনাব ফিাাঃ সািছুল িক ইউর্নয়ন ভূর্ি উপ- সিকারী 

কি িকিিা 

অর্ স স্মারক নম্বর৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.(৪র্ ি 

িে).০৮/(৭) ফপ্ররবণর িার্রি: ১৬-০৬-২০২২র্িাঃ 

 

ফিাে = ৩৬,৬৬৮/- 
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ঢাকা ষবভাগ 

 

িং নিলাে িাি িাি পদবী অিাপষি প্রদারিে স্মােক ও িাষেি 
দায়ী কি থকিথাে ষিকট 

হরি আদায়ী টাকা। 

১ 
িোয়িগঞ্জ 

 
িিাব নিািঃ আককাস উষিি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.৪২৫ 

নপ্রেরণে িাষেি:২১-১০-২০২১ষরিঃ 
 

২ 
ঐ 

 
িিাব আবদুে োজ্জাক ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.৪৩০ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৫-১০-২০২১ষরিঃ 
 

৩ 
ফষেদপুে 

 
িিাব অচ থিা োিী সাহা ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.৪৬৯ 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৮-১১-২০২১ষরিঃ 
 

৪ 
িেষসংদী 

 
িিাব চিি কুিাে সাহা ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.৫২১, 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৫-১২-২০২১ষরিঃ 
 

৫ 
নগাপালগঞ্জ 

 
িিাব  এস,এি কািরুজ্জািাি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.৫৫১, 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৮-১২-২০২১ 
১,৮৩৫/-টাকা 

৬ 
ঢাকা 

 
িিাব  নিািঃ িষহউষিি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.৪৫, 

নপ্রেরণে িাষেি: ৩০-০১-২০২২ষরিঃ 
 

৭ 
ফষেদপুে 

 
িিাব প্রদীপ কুিাে সাহা ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.৪৬৯ 

নপ্রেরণে িাষেি: ১৫-০২-২০২২ষরিঃ 
         ৩৭৩/-টাকা  

৮ 
ঢাকা 

 
িিাব  নিািঃ নুরুজ্জািাি িালুকদাে ঐ 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১১১, 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৩-০২-২০২২ষরিঃ 
 

৯ 
িেষসংদী 

 
িিাব িাহাংগীে নিািঃ িান্নু ষিয়া  ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.৬৩, 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৩-০২-২০২২ ষরিঃ 
 

১০ 
িেষসংদী 

 
িিাব নিািঃ িাজুল ইসলাি    ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.৬৩, 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৩-০২-২০২২ ষরিঃ 
 

১১ 
ফষেদপুে 

 
িিাব নিািঃ আব্দুে োজ্জাক নিি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১২৯ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২০-০৩-২০২২ষরিঃ 
 

১২ 
ফষেদপুে 

 
িিাব এ,নক,এি িষহদুল ইসলাি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১৩০ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২০-০৩-২০২২ষরিঃ 
 

১৩ 
নগাপালগঞ্জ 

 
িিাব আবুল কালাি আিাদ ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.(৪র্ থ 

িন্ড).০৯/(৭) নপ্রেরণে িাষেি: ১৬-০৬-২০২২ 
 

নিাট = ২,২০৮/- টাকা 
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োিিাহী ষবভাগ 
 

িং নিলাে িাি িাি পদবী অিাপষি প্রদারিে স্মােক ও িাষেি 
দায়ী কি থকিথাে ষিকট 

হরি আদায়ী টাকা। 

১ 
বগুড়া 

 
িিাব এ,এস,এি নিািােফ নহারসি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.৩৮২ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২০-০৯-২০২১ষরিঃ 
 

২ 
ষসোিগঞ্জ 

 
িিাব নিািঃ ইেফাি আলী ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.৩৮৩ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২০-০৯-২০২১ষরিঃ 
 

৩ 
িয়পুেহাট 

 
িিাব  নিািঃ ছারিায়াে নহারসি ইউষিয়ি ভূষি উপ-  সহকােীকি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.৩৮৪ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২০-০৯-২০২১ষরিঃ 
 

   ৪ 
ষসোিগঞ্জ 

 
িিাব নিে নিাহােদ ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.৫১১ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৯-১১-২০২১ষরিঃ 
 

৫ 
োিিাহী 

 
িিাব নিািঃ গষেি উষিি িাষিে-কাি কযাষিয়াে 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.৫১০ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৯-১১-২০২১ষরিঃ 
 

৬ 
িওগাঁ 

 
িিাব নিািারেল হক   ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.৫১৬, 

নপ্রেরণে িাষেি: ৩০-১১-২০২১ষরিঃ 
 

৭ 
ষসোিগঞ্জ 

 
িিাব নিািঃিািছুল আলি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.৫১১ 

নপ্রেরণে িাষেি: ১৫-১১-২০২১ষরিঃ 
 

৮ 
িারটাে 

 
িিাব  নিািঃিরয়ি উষিি ইউষিয়ি ভূষি উপ-  সহকােীকি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.৫৫০, 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৮-১২-২০২১ 
 

৯ 
িওগাঁ 

 
িিাব নিািঃ িাহিাব উষিি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.৩২ 

নপ্রেরণে িাষেিিঃ১৯-০১-২০২২ষরিঃ 
 

১০ 
পাবিা 

 
িিাব নিািঃ িষহউল আলি ইউষিয়ি ভূষি উপ- সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৫.২০.৩৭ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৫-০১-২০২২ষরিঃ 
 

১১ 
পাবিা 

 
িিাব নিাছািঃ ওয়াষহদা নবগি ইউষিয়ি ভূষি উপ- সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৫.২০.৩৭ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৫-০১-২০২২ষরিঃ 
 

১২ 
িয়পুেহাট 

 
িিাব ষদলীপ কুিাে োয় ইউষিয়ি ভূষি  সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.১০৪ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২০-০২-২০২২ষরিঃ 
 

১৩ 
ষসোিগঞ্জ 

 
িিাব নিািঃআষিছুে েহিাি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.১০৯                     

নপ্রেরণে িাষেি: ২৪-০২-২০২২ষরিঃ 
 

১৪ 
িারটাে 

 
িিাব নিািঃ ইউসুফ আলী ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০২৭.২০.১২৬, 

নপ্রেরণে িাষেি: ১৪-০৩-২০২২ষরিঃ 
 

১৫ 
িওগাঁ 

 
িিাব নিািঃ আবুল কারিি   প্রাক্তি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসাে 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.১৩৯, 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৩-০৩-২০২২ষরিঃ 
 

১৬ 
পাবিা 

 
িিাব িাহাংগীে আলি ইউষিয়ি ভূষি উপ- সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.১৪২ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৮-০৩-২০২২ষরিঃ 
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িং নিলাে িাি িাি পদবী অিাপষি প্রদারিে স্মােক ও িাষেি দায়ী কি থকিথাে ষিকট 

হরি আদায়ী টাকা। 

১৭ 
িওগাঁ 

 
িিাব নিািঃ আব্দুল িান্নাি   ইউষিয়ি ভূষি উপ-সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.২০৬, 

নপ্রেরণে িাষেি: ২২-০৫-২০২২ষরিঃ 
 

১৮ 
পাবিা 

 
িিাব নিািঃ িািাল উষিি ইউষিয়ি ভূষি উপ- সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.২৬০ 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৯-০৬-২০২২ষরিঃ 
 

১৯ 
পাবিা 

 
িিাব আিিারুজ্জিাি ইউষিয়ি ভূষি উপ- সহকােী কি থকিথা 

অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.২৬০ 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৯-০৬-২০২২ষরিঃ 
 

 

িয়িিষসংহ ষবভাগ 

 

িং নিলাে িাি িাি পদবী অিাপষি প্রদারিে স্মােক ও িাষেি 
দায়ী কি থকিথাে ষিকট 

হরি আদায়ী টাকা। 

১ নিত্ররকািা 

 

িিাব নিািঃ েষফকুল ইসলাি ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৪৫৮ 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৭-১১-২০২১ষরিঃ 

 

২ িয়িিষসংহ 

 

     িিাব নিািঃ ইউনুছ আলী  ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৪০৭ 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৬-১০-২০২১ষরিঃ 

 

৩ ঐ 

 

    িিাব নিািঃ আবুল কালাি ইউষিয়ি ভূষি উপ- সহকােী কি থকিথা অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৪২৫ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২১-১০-২০২১ষরিঃ 

 

৪ িয়িিষসংহ 

 

িিাব নিািঃ আব্দুল হক  ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৫৪১ 

নপ্রেরণে িাষেি: ১৯-১২-২০২১ষরিঃ 

 

৫ নিত্ররকািা 

 

      িিাব নিািঃ আক্রাি আলী ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৫৫৫ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৮-১২-২০২১ষরিঃ 

 

৬ নিত্ররকািা 

 

িিাব  ের্ীন্দ্র চন্দ্র িীল ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৫৫৫ 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৮-১২-২০২১ষরিঃ 

 

৭ িািালপুে 

 

 িেহুি আছাদুিাহ ঐ অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৫৫৬, 

নপ্রেরণে িাষেি: ২৮-১২-২০২১ষরিঃ 

 

৮ নিত্ররকািা 

 

িিাব  সুষিি চন্দ্র সেকাে ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৩১ 

নপ্রেরণে িাষেি: ১৮-০১-২০২২ষরিঃ 

২৫,৫৯৭/-টাকা 

৯ িািালপুে 

 

িিাব েিি কুিাে নদ ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.১০৩, 

নপ্রেরণে িাষেি: ২০-০২-২০২২ ষরিঃ 

 

১০ িািালপুে 

 

িিাব নবলাল উষিি  ইউষিয়ি ভূষি সহকােী কি থকিথা অষফস স্মােক িম্বে ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.২৫৯, 

নপ্রেরণে িাষেি: ০৮-০৬-২০২২ ষরিঃ 

 

নিাট = ২৫,৫৯৭/- 
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 জুলাই/২০২1 ষরিঃ হরি জুি/২০২2 ষরিঃ পর্ থন্ত অিাপষি পত্র প্রদািকৃি দায়ী কি থকিথাে ষিকট হরি 

আত্মসািকৃি আদায়ী টাকাে ষববেিিঃ- 

 

িং ষবভারগে িাি আদায়ী টাকাে পষেিাি 

১ ঢাকা ষবভাগ ২,২০৮/- 

২ িয়িিষসংহ ষবভাগ ২৫,৫৯৭/- 

৩ োিিাহী ষবভাগ  ----- 

৪ েংপুে ষবভাগ  ৩৬,৬৬৮/- 

৫ চট্রগ্রাি ষবভাগ  ৩,৮৬৭/- 

৬ বষেিাল ষবভাগ  ২৬,৯৯৯/- 

৭ খুলিা ষবভাগ  ----- 

৮ ষসরলট ষবভাগ  ----- 

                                                নিাট= ৯৫,৩৩৯/- 
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র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) কর্তিক দার্িলকৃি র্নরীিা প্রর্িববদবনর র্ববরণাঃ 
 

ক্রষিক 
নিলাে 

িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

১) 
ঢাকা-১ 

# 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ষিেপুে সারকথল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৬,৭৪২/- -- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), গুলিাি সারকথল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৫১,২৬৪/- -- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) এে কার্ থালয়, সাভাে সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষিঅষফসসমূহ  ২০20-২০২1 
৭৭০/- ১৫,৬৮৩/- 

সাভাে সদে উপরিলা ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক, ঢাকা কার্ থালরয়ে  এল, এ িািা  ২০20-২০২1 --- ৪,৭৯,৬৫২/- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস, ঢাকা ২০20-২০২1 --- ৪,৩৭৪/- 

 ঢাকা নিলাধীি উপরিলা নসরটলরিন্ট অষফস সমূহ ২০20-২০২1 --- -- 

নিাট =  ৫৮,৭৭৬/- ৪,৯৯,৭০৯/- 

 

 

 

ক্রষিক 
নিলাে 

িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

২) 
ঢাকা-২ 

# 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নিিগাঁও োিস্ব সারকথল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০২০-২০২১ ৬৮,৩৩৫/- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িষিষঝল সারকথল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১৮,৭৭২/- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নদাহাে সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৩,৩০৫/- --- 

নদাহাে উপরিলা ভূষি অষফরসে ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

নিিগাঁও নসরটলরিন্ট নপ্রস অষফস ২০20-২০২1  দা. ক. হয় িাই  

নিিগাঁও ভূষি নেকি থ ও িষেপ অষধদপ্তে ২০20-২০২1 ষি. ক. হয় িাই --- 

নিাট =  ৯০,৪১২/- --- 
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ক্রষিক 
নিলাে 

িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

৩) ঢাকা-৩ 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ধািিষন্ড এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১০,১৪৬/- ১৫০/- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নকোিীগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৩৪,৭২৪/- --- 

নকোিীগঞ্জ উপরিলা ষভষপ িািা # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), েিিা সারকথল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 ৮৭৮/- ২১০/- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নকািয়ালী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ১২,৯৭৫/- --- 

নিলা প্রিাসক, ঢাকা কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1                --- ---- 

ভূষি আষপল নবাি থ ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ৫৮,৭২৩/- ৩৬০/- 

 

ক্রষিক 
নিলাে 

িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

৪) ঢাকা-৪ 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), কযান্টিরিন্ট সারকথল অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৮৬,৬৮৫/- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), আষিিবািাে সারকথল অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৬,০৫১/- ৩,২৪০/- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), আষিিবািাে সারকথল ষভ, ষপ ষহসাব ২০20-২০২1 ১,২৯,২১৩/- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), আশুষলয়া সারকথল অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১০,৭৮৩/- ১,৯১৫/- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), আশুষলয়া সারকথল ষভ ষপ ষহসাব   ৬২/- --- 

ভাওয়াল োি এরস্টট ২০20-২০২1 দা.ক.হ.িাই --- 

ষদয়াো নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 --- ১৪,৩৩৫/- 

ভািািরটক পুিব থাসি অষফস ২০20-২০২1 ৪২,৯৭৫৯২/-  

নিাট =  ৪৫,৪০,৩৮৬/- ৫৫,৮৮,৬৫৮/- 
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ক্রষিক 
নিলাে 

িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

৫) 
ঢাকা-৫ 

# 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নিিো সারকথল অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩৯,৭৩৬/- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নকোিীগঞ্জ (দষক্ষণ) সারকথল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৬,৬৮৮/- --- 

নকোিীগঞ্জ (দষক্ষি) উপরিলা ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 ---- ---- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ধিোই এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৭,৮২৬/- ৩২,০৭৪/- 

ধািোই উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ভূষি প্রিাসি প্রষিক্ষণ নকন্দ্র ২০20-২০২1 ষি.ক.হ.িাই --- 

ভূষি িন্ত্রণালরয়ে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 ,, --- 

নিাট =  ৬৪,২৫০/- ৩২,০৭৪/- 

 

 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৬ ঢাকা-৬ 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), লালবাগ সারকথল অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৮,৫৬৩/- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নিাহােদপুে সারকথল অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূিঅষফসসমূহ#  ২০20-২০২1 ৫৮,১০১/- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িবাবগঞ্জ সারকথল অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৪৮,৮১৪/- --- 

িবাবগঞ্জ উপরিলা ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক, ঢাকা কার্ থালরয়ে ষভষপ িািা ২০20-২০২1 -- ৭,৩১,৯৯৭/- 

ভূষি সংস্কাে নবাি থ ২০১৮-২০২1 

৩ (ষিি)বৎিঃ 

ষি. কো হয় িাই  

উপ-ভূষি সংস্কাে নবাি থ ২০20-২০২1 -- ২,৪৪৫/- 

িবাব নকাট থ অব ওয়াি থস  ২০১৮-২০২1 

৩(ষিি)বৎিঃ 

দা.ক.হয়.িাই --- 

নিাট =  ১,২৫,৪৭৮/- ৭,৩৪,৪৪২/- 
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ক্রষিক 
নিলাে 

িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

৭ 
গািীপুে-১ 

 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), গািীপুে সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস সদে এে ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 86,208/- --- 

নিলা প্রিাসক, গািীপুে কার্ থালরয়ে ষভষপ িািা ২০20-২০২1 ---  

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), শ্রীপুে সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 99,180/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস শ্রীপুে এে ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), কালীগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১,১৯,৬১০/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস কালীগঞ্জ এে ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- ১,৪৮,৩৬৪/- 

নিাট =  ৩,০৪,৩৮৮/- ১,৪৮,৩৬৪/- 

 

 

ক্রষিক 
নিলাে 

িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

৮ 
গািীপুে-২ 

 

নিলা প্রিাসক, গািীপুে কার্ থালরয়ে ভূষি অষধগ্রহণ িািা ২০20-২০২1 --- ১৫২০/- 

নিলা প্রিাসক, গািীপুে কার্ থালরয়ে োিস্ব িািা ২০20-২০২1 --- ৪৯৫/- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), টঙ্গী োিস্ব সারকথল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 44,586/- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), টঙ্গী োিস্ব সারকথলে ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), কাষলয়াবকে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 42,468/- ---- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), কাষলয়াবকে ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), কাপাষসয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 27,545/- -- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), কাপাষসয়া ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ১,১৪৫৯৯/- ২,০১৫/- 
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ক্রষিক নিলাে 

িাি 

ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

৯ 

িাোয়ণগঞ্জ 

 

অষিষেষক্ত নিলা প্রিাসক (োিস্ব), এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

অষিষেষক্ত নিলা প্রিাসক (োিস্ব), এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- ৩৫,৭০০/- 

অষিষেষক্ত নিলা প্রিাসক (োিস্ব), ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িাোয়িগঞ্জ সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৩,১৭৯/-  

উপরিলা ভূষি অষফস, িাোয়িগঞ্জ সদে, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ষসষিেগঞ্জ োিস্ব সারকথল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১৬,৬৪০/- --- 

ষসষিেগঞ্জ োিস্ব সারকথল ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ফতুিা োিস্ব সারকথল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফস সমূহ ২০20-২০২1 ৫৬,৮৪৩/- --- 

ফতুিা োিস্ব সারকথল ষভষপ   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), রূপগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৮৫,৪৮৭/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, রূপগঞ্জ, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), বিে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৩৭,২০৩/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, বিে, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নসািােগাঁও এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১৯,৩৩০/-  

উপরিলা ভূষি অষফস, নসািােগাঁও, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), আড়াইহািাে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ২৬,১২২/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, আড়াইহািাে, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ২,৬৪,৮০৪/- ৩৫,৭০০/- 
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ক্রষিক নিলাে 

িাি 

ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

১0 

িেষসংদী 

 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক (োিস্ব), িেষসংদী এস,এ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক (োিস্ব), িেষসংদী এল, এ িািা  ২০20-২০২1 --- ১,৯৯,৫৫,৮৭৯/- 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক (োিস্ব), িেষসংদী ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 ---- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িেষসংদী সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ২,৩১,০৫১/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িেষসংদী সদে ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), পলাি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১৮,১১৯/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, পলাি, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ষিবপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৪০,৮২২/- ৮০২/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষিবপুে, ষভষপ িািা # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নবলাব এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৭০,৫৯৪/- ৪৬১/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নবলাব, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), োয়পুো এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৯১,৩৫৬/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, োয়পুো, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িরিাহেদী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ২১,৩৩৯/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িরিাহেদী, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ৪,৭৩,২৮১/- ১,৯৯,৫৭,১৪২/- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহ সারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

১১ 

িাষিকগঞ্জ 

 

নিলা প্রিাসক, িাষিকগঞ্জ কার্ থারলয়ে এল,এ িািা  ২০19-২০২0 --- --- 

নিলা প্রিাসক, িাষিকগঞ্জ কার্ থারলয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক, িাষিকগঞ্জ কার্ থারলয়ে ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- ৭৫,৪৪৯/- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িাষিকগঞ্জ সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১২,৩৪৩/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িাষিকগঞ্জ, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ষসংগাইে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১২,৬৩৫/- ১,৫৫২/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষসংগাইে, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- ---- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), সাটুষেয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ২৮,৫৬৯/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, সাটুষেয়া, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 ১৩,৫৮৬/- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ষিবালয় এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১৭,৯৮০/- --- 

উপরিলা ষভষপ ষিব থাহী িািা, ষিবালয়  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নদৌলিপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৬,৮৬৮/- ১,৪৭০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নদৌলিপুে, ষভষপ ষিব থাহী িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ষিওে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ২০,১৫১/- ৬,০৯০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষিওে, ষভষপ ষিব থাহী িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), হষেোিপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৫,৯১২/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, হষেোিপুে, ষভষপ ষিব থাহী িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ১,১৮,০৪৪/- ৮৪,৫৬১/- 
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ক্রষিক 
নিলাে 

িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

১২ 
িাদােীপুে 

 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক (োিস্ব) এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক (োিস্ব) এল, এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক (োিস্ব) ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িাদােীপুে সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িাদােীপুে, ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ষিবচে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ২০,০৫৩/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষিবচে, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), োবিে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ২,০৮৭/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, োবিে, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), কালষকষি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৬৩,৮২৮/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কালষকষি, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

িাদােীপুে নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

                                                                                                                                            নিাট =  ৮৫,৯৬৮/- --- 
 

ক্রষিক 
নিলাে 

িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

১৩ 
িেীয়িপুে 

 

নিলা প্রিাসক, িেীয়িপুে কার্ থারলয়ে এস, এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক, িেীয়িপুে কার্ থারলয়ে এল, এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক, িেীয়িপুে কার্ থারলয়ে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িেীয়িপুে সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 63,478/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িেীয়িপুে সদে, ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িাষিো এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 43,178/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িাষিো, ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- --- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িষড়য়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   # ২০20-২০২1 ৫২,৪৭৬/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িষড়য়া, ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নগাসাইেহাট এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ৮,২০২/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নগাসাইেহাট, ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নভদেগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ৭৩,৪৪৩/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নভাদেগঞ্জ, ষভষপ িািা # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িামুিযা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৩৫,৭৭৫/- ---- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িামুিযা, ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- ---- 

নিলাধীি  সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ২,৭৬,৫৫২/- --- 
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ক্রষিক 

নিলাে 

িাি 
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ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 
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োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

১5 মুন্সীগঞ্জ 

নিলা প্রিাসক, মুন্সীগঞ্জ কার্ থারলয়ে োিস্ব িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক, মুন্সীগঞ্জ কার্ থারলয়ে ভূষি অষধগ্রহি িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক, মুন্সীগঞ্জ কার্ থারলয়ে ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), মুন্সীগঞ্জ সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৯৮,০২০/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, মুন্সীগঞ্জ, ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- 21,815/- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), শ্রীিগে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ৯,০৪৩/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, শ্রীিগে, ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ষসোিদীিাি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ৫৬,৫৬৮/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষসোিদীিাি, ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), গিাষেয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ১৮,১৬৬/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, গিাষেয়া, ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নলৌহিং এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ৬৩,৪৮২/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নলৌহিং, ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), টংগীবাড়ী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ৪৮,৮১২/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, টংগীবাড়ী, ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- ১৪,৪৬০/-  

নিাট =  ২,৯৪,০৯১/- ৩৬,২৭৫/- 
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ক্রষিক 

নিলাে 

িাি 

ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

 

ফষেদপুে 

# 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক (োিস্ব) এল, এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক (োিস্ব) ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 ১৮,০১১/- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ফষেদপুে সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ---- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ফষেদপুে, ষভষপ িািা # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নবায়ালিােী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ২৬,০৬২/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নবায়ালিােী, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িধুিালী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৮,৬১৬/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িধুিালী, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িগেকিা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১৫,২২৫/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িগেকািা, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ভাঙ্গা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৩৪,৮৭৪/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ভাঙ্গা, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- -- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), আলফািাঙ্গা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, আলফািাঙ্গা, ষভষপ িািা# ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), সালিা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১৯,৬০১/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, সালিা, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), সদেপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৬,৮১৯/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, সদেপুে, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), চেভদ্রাসি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, চেভদ্রাসি, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 ৯,৭০৩/- --- 

নিলাধীি উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  1,38,911/- --- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

১৬ নগাপালগঞ্জ 

নিলা প্রিাসক, নগাপালগঞ্জ কার্ থালরয়ে োিস্ব িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক, নগাপালগঞ্জ কার্ থালরয়ে ভূষি হুকুি দিল িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক, নগাপালগঞ্জ কার্ থালরয়ে অষপ থি সম্পষি িািা ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নগাপালগঞ্জ সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি 

অষফসসমূহ # 

২০20-২০২1 ১৭,৮৮০/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নগাপালগঞ্জ, ষভষপ িািা # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), মুকসুদপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ৮,১১২/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, মুকসুদপুে, ষভষপ িািা # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), কাষিয়ািী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ২,৮৪১/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কাষিয়ািী, ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি),রকাটালীপাড়া এবং উহাে আওিাধীি 

ইউষিয়িভূষিঅষফসসমূহ# 

২০20-২০২1 ৫,১৩১/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নকাটালীপাড়া, ষভষপ িািা # ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), টুঙ্গীপাড়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৬৬৮/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, টুঙ্গীপাড়া, ষভষপ িািা # ২০20-২০২1 --- --- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

   নিাট= 34,632/- --- 
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োিস্ব ক্ষষিে পষেিাি 

১৭ ষকরিােগঞ্জ 

নিলা প্রিাসক, ষকরিােগঞ্জ এে কার্ থালয় োিস্ব িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক, ষকরিােগঞ্জ এে কার্ থালয় এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক, ষকরিােগঞ্জ এে কার্ থালয় ষভ ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ষকরিােগঞ্জ সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষিঅষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১০,৫৬৫/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষকরিােগঞ্জ সদে, ষভ ষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), অস্টগ্রাি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৩,৭৩৫/- ২,৪৯৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, অস্টগ্রাি, ষভ ষপ িািা  ২০20-২০২1 ১,৩৬০/- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ইটিা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১২,৫৩৫/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ইটিা, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ষিকলী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১০,০৫২/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষিকলী, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), বাষিিপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৮,৯৬৯/- ১৪,১২০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, বাষিিপুে, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 ৩৬০/- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), চভেব এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ২০,৬২০/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, চভেব, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), ষিঠািইি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১৫,৩৭৩/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষিঠািইি, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), কটিয়াদী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১১,৯০৬/- ১,৬২৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কটিয়াদী, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), িাড়াইল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৯,৮৭৫/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িাড়াইল, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- ---- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), পাকুষিয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১১,২৪৮/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, পাকুষিয়া, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 ---- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), কুষলয়ােচে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৯,৮৮৭/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কুষলয়ােচে, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), কষেিগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৭,৩৪৯/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কষেিগঞ্জ, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নহারসিপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৭,৬৩৫/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নহারসিপুে, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  1,41,469/- 18,240/- 
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োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

১৮ 
টাঙ্গাইল 

# 

নিলা প্রিাসক, টাঙ্গাইল কার্ থালরয়ে োিস্ব িািা ২০20-২০২1 --- ১,২২,৮১৩/- 

নিলা প্রিাসক, টাঙ্গাইল কার্ থালরয়ে ভূষি হুকুি দিল িািা # ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক, টাঙ্গাইল কার্ থালরয়ে ষভ ষপ িািা# ২০20-২০২1 --- --- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস, টাঙ্গাইল # ২০20-২০২1 --- --- 

 নিলাধীি উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, টাঙ্গাইল সদে ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) টাঙ্গাইল সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৬৫,১৪৩/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, টাঙ্গাইল সদে, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) নগাপালপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৬,৯৯৫/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নগাপালপুে, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) ধিবাড়ী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ২৩,৪৫৬/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ধিবাড়ী, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- ---- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) ভূয়াপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৪,১৬২/- ---- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ভূয়াপুে, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) নদলদুয়াে  এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৮৪৯/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নদলদুয়াে, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) ষিিথাপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১,৭৩৩/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষিিথাপুে, ষভষপ িািা    ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) িাগেপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৯,৮৮৭/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িাগেপুে, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- ---- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) িাটাইল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িাটাইল, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) কাষলহাষি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১৮,৫৮৫/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কাষলহাষি, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) িধুপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৩,৪৬৩/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িধুপুে, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) বাসাইল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৪,৩৩৯/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, বাসাইল, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি) সষিপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ২৮০/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, সষিপুে, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  1,28,892/- 1,22,813/- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব/আষর্ থক 

ক্ষষিে পষেিাি 

১9 োিবাড়ী 

নিলা প্রিাসক, োিবাড়ী এে এস,এ িািা ২০20-২০২1 দা.ক.হয়.িাই --- 

নিলা প্রিাসক, োিবাড়ী এে এল,এ িািা ২০20-২০২1 ,, --- 

নিলা প্রিাসক, োিবাড়ী এে ষভ,ষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), োিবাড়ী সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১৪,৪৩২/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, োিবাড়ী সদে, ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 -- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), বাষলয়াকাষি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 14,৩১৫/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, বাষলয়াকাষি, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), পাংিা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১৮,১৭৪/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, পাংিা, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), নগায়ালি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ২,৩৫৬/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নগায়ালি, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

সহকােী কষিিিাে (ভূষি), কালুিাষল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৫৩০০/- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কালুিাষল, ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

নিলাধীি সকল সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  57,577/- --- 
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র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) কর্তিক দার্িলকৃি র্নরীিা প্রর্িববদবনর র্ববরণাঃ 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি অর্ থসি 
িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

১) িয়িিষসংহ-১ 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফরসে ২০১৯-২০ সরিে ষহসাব ষিেীক্ষা প্রষিরবদি (বরকয়া) ২০২০-২০২১ --- --- 

িািাইল সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

িিাইল উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

িয়িিষসংহ সদে সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবংউহাে আওিাধীিইউষিয়িভূষিঅষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১,৯৭,৭৬৩/- --- 

িয়িিষসংহ সদে উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৬,৬০০/- 

ফুলপুে সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

ফুলপুে উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নধাবাউড়া সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১১,১৯২/- --- 

নধাবাউড়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

িাোকািাদা সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

িাোকািাদা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৩,৪১,৫৬৯/- 

 নিাট= ২,০৮,৯৫৫/- ৩,৪৮,১৬৯/- 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরুপকৃি টাকাে 

পষেিাণ 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাণ 

 

 

 

2) 

 

 

 

িয়িিষসংহ-2 

হালুয়ািাট সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফসএবংউহাে আওিাধীি ইউ. ভূ. অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৭,৬৬৪/- --- 

হালুয়ািাট উপরিলাষভ. ষপ. িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ষত্রিাল সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবংউহাে আওিাধীি ইউ. ভূ. অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 23,203/- --- 

ষত্রিাল উপরিলা ষভ. ষপ. িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নগৌেীপুে সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবংউহাে আওিাধীি ইউ. ভূ. অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৪,৩৪৭/- -- 

নগৌেীপুে উপরিলা ষভ. ষপ. িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ঈশ্বেগঞ্জ সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউ. ভূ. অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৯,৩০৮/- --- 

ঈশ্বেগঞ্জ উপরিলা ষভ. ষপ. িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ৮৪,৫২২/- --- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 
োিস্ব ক্ষষিে পষেিাি 

৩) িয়িিষসংহ-৩ 

ভালুকা সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ২৯,২৬৫/- ১,৩৮,০০০/- 

ভালুকা উপরিলা ষভ,ষপ িািা * ২০20-২০২1 --- --- 

ফুলবাড়ীয়া সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৯,৬৪৪/- --- 

ফুলবাড়ীয়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

গফেগাঁও সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩৯,১৩৫/- ১,৪২০/- 

গফেগাঁও উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

মুক্তাগাছা সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৬,০৯৩/- --- 

মুক্তাগাছা উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসরকে কার্ থালরয়ে (এল,এ) িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  1,14,137/- 1,39,420/- 
 

ক্রষিক নিলাে িাি   ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে পষেিাি 

6) নিেপুে 

নিেপুে সদে সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নিেপুে সদে উপরিলা ষভ,ষপ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

শ্রীবেদী সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

শ্রীবেদী উপরিলা ষভ,ষপ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

িকলা সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 --- --- 

িকলা উপরিলা ষভ,ষপ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

িাষলিাবাড়ী সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 --- --- 

িাষলিাবাড়ী উপরিলা ষভ,ষপ, িািা * ২০20-২০২1 --- --- 

ষঝিাইগািী সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়িভূষিঅষফসসমূহ# ২০20-২০২1 --- --- 

ষঝিাইগািী উপরিলা ষভ,ষপ, িািা * ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসরকে কার্ থালরয়ে (োিস্ব)িািা ২০20-২০২1 ---  

নিলা প্রিাসরকে কার্ থালরয়ে (ষভ,ষপ,) িািা * ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসরকে কার্ থালরয়ে (এল,এ) িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  --- --- 
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4) নিত্ররকািা 

নকন্দুয়া সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 ২৪,৬০৪/- ৬,২৯০/- 

নকন্দুয়া উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব ২০20-২০২1 --- --- 

নিাহিগঞ্জ সহকােী কষিিিাে (ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৪,৪৫৭/- ২০,৪৮২/- 

নিাহিগঞ্জ উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব ২০20-২০২1 --- ১,৪২,৩৫২/- 

দূগ থাপুে সহকােী কষিিিাে(ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

দূগ থাপুে উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব ২০20-২০২1 --- --- 

কলিাকািা সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 60,506/- 8,372/- 

কলিাকািা উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব   ২০20-২০২1 --- ৩৯,৪৫৯/- 

িাষলয়াজুেী সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 50,241/- 11,140/- 

িাষলয়াজুেী উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব   ২০20-২০২1 --- ৭০,৮৮৫/- 

পূব থধলা সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 ৯,৮৫৭/- ৫,৩০৫/- 

পূব থধলা উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব ২০20-২০২1 --- --- 

িদি সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 ৮,৭৯০/- ৪,৬৭২/- 

িদি উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব# ২০20-২০২1 --- ১৯,২৬৪/- 

আটপাড়া সহকােীকষিিিাে(ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৮,৮৭৫/- ১৩,৭৮৫/- 

আটপাড়া উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব ২০20-২০২1 --- ২১,৩৪৩/- 

বােহািা সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

বােহািা উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব ২০20-২০২1 --- --- 

নিত্ররকািা সদে সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 25,521/- 17,047/- 

নিত্ররকািা সদে উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব # ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে (োিস্ব) িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে (ষভ,ষপ,) িািা ২০20-২০২1 --- ৫৮,৯৯৭/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে (এল,এ) িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  1,92,851/- 4,39,393/- 
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োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

4) িািালপুে 

বক ষিগঞ্জ সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউিঃ ভূষি অষফস সমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

বক ষিগঞ্জ উপরিলা ষভ,ষপ িািা। ২০20-২০২1 --- ৩,১৫,৪৬৬/- 

নদওয়ািগঞ্জ সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউিঃ ভূষি অষফস সমূহ ২০20-২০২1 ২,৮৬,০৫৯/- --- 

নদওয়ািগঞ্জ উপরিলা ষভ,ষপ িািা। ২০20-২০২1 --- ২,২৬,২৯০/- 

িািালপুে সদে সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউিঃ ভূষি অষফস সমূহ   ২০20-২০২1 87,572/- 1,38,250/- 

িািালপুে সদে উপরিলা ষভ,ষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

নিলািহ সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউিঃ ভূষি অষফস সমূহ । ২০20-২০২1 ১১,০৪৩/- ৩,৭৪,৫৪৯/- 

নিলািহ উপরিলা ষভ,ষপ িািা।  ২০20-২০২1 --- --- 

িাদােগঞ্জ সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউিঃ ভূষি অষফস সমূহ। ২০20-২০২1 --- --- 

িাদােগঞ্জ উপরিলা ষভ,ষপ িািা। ২০20-২০২1 --- ১৩,২৬,৩৬১/- 

সষেিাবাষড় সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউিঃ ভূষি অষফস সমূহ। ২০20-২০২1 ৪১,১১৪/- --- 

সষেিাবাষড় উপরিলা ষভ,ষপ িািা। * ২০20-২০২1 --- --- 

ইসলািপুে সহকােী কষিিিাে (ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউিঃ ভূষি অষফস সমূহ। ২০20-২০২1 ১,৪৮,৫১৯/- --- 

ইসলািপুে উপরিলা ষভ,ষপ িািা। ২০20-২০২1 --- ৩,২৩,৩২২/- 

নিলা ষভ, ষপ ২০20-২০২1 --- ৩,৬৮,৭৪৬/- 

নিাট=  5,74,307/- 30,72,984/- 
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র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) কর্তিক দার্িলকৃি র্নরীিা প্রর্িববদবনর িার্লকাাঃ 
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০১ 
চিগ্রাি (উিে) 

আগ্রাবাদ সারকথল অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

হাটহািােী উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৮১,৮৯৫/- ১১,৭৩৭/- 

হাটহািােী উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

সদে সারকথল ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৯৩২/- --- 

পরিংগা সারকথল ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

বাকুষলয়া সারকথল ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

িীেসোই  উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৮,৫১৩/- --- 

িীেসোই উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৩,০৩,২৪৮/- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

সীিাকুন্ড উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১০,৩৭২/- ৩,৩২,৯৭০/- 

সীিাকুন্ড উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৭,২০,২০০/- 

োংগুষিয়া উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 18,574/- 26,600/- 

োংগুষিয়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা  ২০20-২০২1 11,358/- 95,339/- 

োউিাি উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৬,৯১৩/- ৩১,৭৬৯/- 

োউিাি উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 ৩০০/- ৩৯,৫২৩/- 

সন্ধীপ উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১,৫০২/- --- 

ফটিকছষড় উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ২২,৯৯২/- --- 

ফটিকছষড় উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 882/- 88,622/- 

নিলা প্রিাসরকে এস এ িািা ২০20-২০২1 --- ১,১১১/- 

 নিলা প্রিাসরকে এস এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ১,৩৩,৬৪৪/- ১৪,৯০,০৯৪/- 
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০২ চিগ্রাি (দষক্ষণ) 

পটিয়া  উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৯,৫৯০/- --- 

পটিয়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 ---- ৩,২০,০৮৯/- 

নলাহাগড়া  উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 15,283/- --- 

নলাহাগড়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- 42,194/- 

কণ থফুলী উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 68,762/- --- 

সািকাষিয়া  উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 4,426/- --- 

সািকাষিয়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা  ২০20-২০২1 --- 87,360/- 

চিিাইি উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৯,৯৩২/- --- 

চিিাইি উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ১,৬৯,৮৯১/- 

আরিায়াো  উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১,৭৯৬/- -- 

আরিায়াো উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৩,৭৪,০৮৮/- 

বািিালী  উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১০,৭০২/- --- 

বািিালী উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৩,০৩,৪১১/- 

নবায়ালিালী উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- ২৪,৫৩২/- 

নবায়ালিালী উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ২৮,৩৬৮/- 

কাট্রলী সারকথল (এষসল্যান্ড) ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

চািগাঁও সারকথল (এষসল্যান্ড) ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১,৯০০/- --- 

নিলাধীি সকল সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

ষদয়াো নসরটলরিন্ট অষফস  ২০20-২০২1 --- ৪০০/- 

উপিঃ ভূষি সংস্কাে কষিিিাে  ২০20-২০২1 --- 1,137/- 

নিলা প্রিাসরকে এল এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট = 
 ১৪২,৩৯১/- ১৩,৫১,৪৭০/-  
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

০3 কুষিিা (উিে) 

ব্রাহ্মিপাড়া উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 ৩,৬০১/- --- 

ব্রাহ্মিপাড়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা# ২০20-২০২1 --- --- 

দাউদকাষি উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩৫,৮৬০/- --- 

দাউদকাষি উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৫৭,২৪৬/- 

বুষড়চং উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৫,৮৪৩/- ১১,৭৩৭/- 

বুষড়চং উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ১৪,৭৪০/- 

নহািিা উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৩,২৩৪/- --- 

নহািিা উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

মুোদিগে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২২,২৩২/- ৪৫০/- 

মুোদিগে উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ষিিাস উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 2,575/- --- 

ষিিাস উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- ---- 

নদষবদ্বাে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ২৯,৪০৫/- --- 

নদষবদ্বাে উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- ৭৮,৯৬০/- 

আদি থসদে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

আদি থসদে উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

আদি থসদে সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 ষিেীক্ষা হয় িাই --- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস  ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ১৪২,৭৫০/- ১,৬৩,১৩৩/- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

০4 কুষিিা (দষক্ষণ) 

চাষিিা উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৮১,৭৩৫/- --- 

চাষিিা উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- ৩৩,১০৫ 

নচৌিগ্রাি উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 1,16,360/- --- 

নচৌিগ্রাি উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- 1,33,223/- 

বরুড়া উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৭,৩২০/- --- 

বরুড়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 ---- ৪১,৯২০/- 

সদে দষক্ষি উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৩৪,০৮২/- --- 

সদে দষক্ষি উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- --- 

লাংগলরকাট উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 36,399/- --- 

লাংগলরকাট উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- 20,560/- 

িরিাহেগঞ্জ উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩৩,৫৪৭/- --- 

িরিাহেগঞ্জ উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৪৪,০০৭/- 

লাকসাি উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১১,৩৯৬/- --- 

লাকসাি উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

লালিাই উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০২০-২০২১ ১০,১৭৩/- --- 

লালিাই উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০২০-২০২১ --- ১২,৭৬০/- 

নিিিা উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৩,১২৪/- --- 

নিিিা উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ১১,৩৬০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল ,এ িািা ২০20-২০২1 ১৮৫/- ৪৪৩১২০/৫৮ 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ, ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৬,৯৩,১৯৯/- 

                            নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- ৩৩০/- 

নিাট =  ৩,৪৪,৩২১/- ১৪,৩৩,৫৮৪/- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

০5 নিায়ািালী 

সদে  উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৪৩,৩০৮/- ৪২/- 

সদে উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ১,২৯,১৩০/- 

নসিবাগ  উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৫,৯৪৯/- ৩,১৬৯/- 

নসিবাগ উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ১,৭৯,১৬৮/- 

নকাম্পািীগঞ্জ  উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউিঃ  ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 26,021/- 2,972/- 

নকাম্পািীগঞ্জ উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- 18,260/- 

চাটষিল উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৮,৬২২/- ২,০৯৩/- 

চাটষিল উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- ১,১৯,৬৩২/- 

হাষিয়া উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১১,৭১৭/- ১,০৮১/- 

হাষিয়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নসািাইমুড়ী উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 6,674/- 1,358/- 

নসািাইমুড়ী উপরিলা ষভ,ষপ িািা  ২০20-২০২1 --- 89,164/- 

কষবেহাট উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 930/- 4,157/- 

কষবেহাট উপরিলা ষভ,ষপ িািা  ২০20-২০২1 --- 79,945/- 

সুবণ থচে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৮,২৬৮/- ১,৯১৫/- 

সুবণ থচে উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৬৬,১০৫/- 

নবগিগঞ্জ উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৪,১৩৯/- ৯৫০/- 

নবগিগঞ্জ উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ১,৫৬,০২৫/- 

নিলাধীি সকল সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- ৩,৪২৬/- 

নিায়ািালী নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 ১,৭৯৫/- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- ৩০০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা   ২০20-২০২1 --- 1,325/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৪৭,৬০,৭২৯/- 

নিাট =  ১,২১,৪৭৪/- ৫৬,২০,৯৪৬/- 
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পষেিাি 

০6 চাঁদপুে 

সদে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৫৩,৪৩৬/- --- 

সদে উপরিলা ষভ,ষপ িািা  ২০20-২০২1 --- 71,552/- 

হািীগঞ্জ উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 38,876/- --- 

হািীগঞ্জ উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- 1,60,420/- 

সাহাোষস্ত উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৫৩,৪৩৬/- --- 

সাহাোষস্ত উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৯২,২০৪/- 

কচুয়া উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৮,৪৪২/- ২,০০০/- 

কচুয়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ২,৬০,০০৫/- 

ফষেদগঞ্জ উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৭,৬০০/- --- 

ফষেদগঞ্জ উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 ৫৪০/- ৮২,৮৯২/- 

িিলব (উিে) উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১৫,১৫৭/- --- 

িিলব (উিে) উপরিলা ষভ,ষপ িািা  ২০20-২০২1 --- ৪৫,১৪৭/- 

িিলব (দষক্ষি) উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 1,69,268/- --- 

িিলব (দষক্ষি) উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- 96,400/- 

হাইিচে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১,৪৮২/- --- 

হাইিচে উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- ৮,৯৮৮/- 

নিলাধীি সকল সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- ১,০০০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- ১,০০০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ১,৮৮,৩৩৭/- ৩,৯২,৯৯৭/- 
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০৭ নফিী 

ছাগলিাইয়া উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৭,৫৬১/- ১,৬৬০/- 

ছাগলিাইয়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৩৩,৫৬০/- 

নসািাগািী উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৩২,৮৯৯/- --- 

নসািাগািী উপরিলা ষভ,ষপ িািা  ২০20-২০২1 --- ৮১,৩৯০/- 

দাগিভূ ূঁঞা উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 10,423/- --- 

দাগিভূ ূঁঞা উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- 3,18,000/- 

পেশুোি উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

পেশুোি উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ফুলগািী উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

ফুলগািী উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নফিী সদে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১,৩৯,৪৮০/- --- 

নফিী  সদে উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৭০,৩০২/- 

নফিী  নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নফিী  নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নফিী  নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- ১,৩১,১৮,০১৭/- 

নফিী  নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

  নিাট=  ২,০০,৩৬৩/- ১,৩৬,২২,৯২৯/- 
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পষেিাি 

০8 লক্ষীপুে 

সদে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৩৮,৩১৯/- ১০,৯৩৯/- 

সদে উপরিলা ষভ,ষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

োয়পুে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩,৩০০/- ১০,৫০০/- 

োয়পুে উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৩৭,৭৬০/- 

োিগঞ্জ উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১,৬১৬/- ২৪,৩০৬/- 

োিগঞ্জ উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ১,০৪,৬৬৫/- 

োিগষি উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 17,217/- --- 

োিগষি উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- 25,890/- 

কিলিগে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 17,912/- --- 

কিলিগে উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- 13,640/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- ৪০০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- ২৬,২৭৪/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৫,৩১,০৮৮/- 

  নিাট=  ৭৮,৩৬৪/- ৭,৮৫,৪৬২/- 
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োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

০9 ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 

িবীিগে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৯,৯৪১/- --- 

িবীিগে উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৩৭,৮৩০/- 

বাঞ্চাোিপুে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 18,934/- --- 

বাঞ্চাোিপুে উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- 9,490/- 

িাষছেিগে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৩,০৩৪/- ২,১০৪/- 

িাষছেিগে উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ২৪,০৮০/- 

সোইল উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১৫,৫৬৮/- --- 

সোইল  উপরিলা ষভ,ষপ িািা  ২০20-২০২1 --- ৩৩,২৫০/- 

কসবা উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩২,৯৫৩/- --- 

কসবা  উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ১,১৬,৪৮০/- 

ষবিয়িগে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১৩,২৬০/- ৬০০/- 

ষবিয়িগে  উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- ২৫,৩০০/- 

আিাউড়া উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০19-২০২0 4,996/- 3,280/- 

আিাউড়া  উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- 6,920/- 

আশুগঞ্জ উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩০০/- --- 

আশুগঞ্জ  উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ১,৭৭,,৮১২/- 

ব্রাহ্মিবাষড়য়াসদে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 38,110/- --- 

ব্রাহ্মিবাষড়য়া সদে  উপরিলা ষভ,ষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

নিলাধীি সকল সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- ২৩০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা ২০20-২০২1 ১৩,২৬০/- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৭৩,৬২০/- 

  নিাট=  ১,৭০,৩৫৬/- ৫,১০,৯৯৬/- 

 



 

202১-202২ অর্ থ বৱসরেে বাষিক ষিেীক্ষা প্রষিরবদি                                                      81 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 
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১০ কক্সবািাে 

নপকুয়া উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নপকুয়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

চকষেয়া উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৪৪,৫০৫/- --- 

চকষেয়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

িরহিিালী উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

িরহিিালী উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

োমু উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 3,142/- --- 

োমু উপরিলা ষভ,ষপ িািা   ২০20-২০২1 --- 39,205/- 

নটকিাফ উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নটকিাফ উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

উষিয়া উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উষিয়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা # ২০20-২০২1 --- --- 

কুতুবষদয়া উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১,৭৬০/- --- 

কুতুবষদয়া উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- ১৪,৫৫০/- 

কক্সবািাে সদে উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

কক্সবািাে সদে উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 ২৭০/- ১০,০০০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট=  ৪৯,৬৭৭/- ৬৩,৭৫৫/- 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

১১ িাগড়াছষড় 

িাগড়াছষড় সদে উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 --- --- 

িহালছষড় উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 --- --- 

িাটিোংগা উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 --- --- 

িাষিকছষড় উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 700/- --- 

োিগড় উপরিলা ভূষি োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

ষদিীিালা উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩৩৬/- --- 

লক্ষীছষড় উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 --- --- 

পািছষড় উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট=  1,036/- --- 
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ক্রষিক নিলাে িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

১২ োঙ্গািাটি 

কাউিালী উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

কাপ্তাই উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৬৭,৫৭১/- --- 

ষবলাইছষড় উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

োিস্থলী উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 --- --- 

জুোছষড় উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

লংগদু উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 --- --- 

বািাইছষড় উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১১২/- --- 

বেকল উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 --- --- 

িাষিয়ােচে উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১৭,৮৫৫/- --- 

োঙ্গািাটি সদে উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

চাকিা চীফ অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- ২,৫৮,৬৯,৩৬৫/- 

নিাট=  85,538/- ২,৫৮,৬৯,৩৬৫/- 

 

ক্রষিক নিলাে িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

১৩ বািেবাি 

িাইক্ষযংছষড় উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৭৪৪/- --- 

আলীকদি উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৭৬/- ৮০০/- 

লািা উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 148/- --- 

বািেবাি সদে উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 486/- --- 

নোয়াংছষড় উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১,৪০৯/- --- 

রুিা উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২,৪১২/- --- 

র্ািষছ উপরিলা োিস্ব ষহসাব  এবং উপরিলাধীি নিৌিা নহিম্যাি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 2,019/- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নবািাং চীফ  অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট=  7,394/- 800/- 
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র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) কর্তিক দার্িলকৃি র্নরীিা প্রর্িববদবনর র্ববরণাঃ 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

১) ষসরলট 

ওসিািীিগে  সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২২/- ১৪,৩৩৯/- 

ওসিািীিগে  উপরিলা  ষভ,ষপ ষহসাব ২০20-২০২1 --- ১০,২৬,২৩১/- 

নগায়াইিিাট সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নগায়াইিিাট উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব  ২০20-২০২1 --- ২১,৪৫,০০৭/- 

কািাইিাট সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, কািাইিাট   ২০20-২০২1 --- ৩,৩৫,৪৫০/- 

নফঞ্চুগঞ্জ সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১০৪০/- --- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, নফঞ্চুগঞ্জ   ২০20-২০২1 --- --- 

চিন্তাপুে সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৭,৫৭৯/- ৯০,৪১৬/- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, চিন্তাপুে   
 

--- --- 

দষক্ষণ সুেিা সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৬৩২/- ২২,৬৫০/- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, দষক্ষণ সুেিা ২০20-২০২1 --- ২,০৯,৫৬০/- 

নকাম্পািীগঞ্জ সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীিইউষিয়িভূষিঅষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, নকাম্পাষিগঞ্জ   --- --- 

ষবয়ািীবািাে  সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবংউহাে আওিাধীিইউষিয়িভূষিঅষফসসমূহ   ২০20-২০২1 --- ২৪,১২৮/- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, ষবয়ািীবািাে   ২০20-২০২1 --- --- 

িষকগঞ্জ সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২,৬০৪/- ১৮,৪১৮ 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, িাষকগঞ্জ ২০20-২০২1 --- ১,০৫,৩৪০/- 

বালাগঞ্জ সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১,০৮০/- ৩৯,৩৪৬/- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, বালাগঞ্জ ২০20-২০২1 --- --- 

নগালাপগঞ্জ সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১,০৬৪/- --- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, নগালাপগঞ্জ ২০20-২০২1 --- --- 

ষসরলট সদে সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০২০-২০২১ --- ৫,৭৭১/- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, ষসরলট সদে ২০20-২০২1 --- --- 

ষবশ্বিার্ সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৬,২৮১/- ১০,৬৭২/- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, ষবশ্বিার্ ২০20-২০২1 --- --- 

 ষসরলট নিলাধীি উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস, ষসরলট ২০20-২০২1 --- ৭২,৩৫০/- 

নিলা োিস্ব িািা, ষসরলট ২০20-২০২1 ষিেীক্ষাহয়িাই --- 

ভূষি অষধগ্রহি িািা, ষসরলট ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 ষিেীক্ষাহয়িাই --- 

উপ-ভূষি সংস্কাে কষিিিাে, ষসরলট ২০19-২০২0 --- --- 

নিাট=  21,364/- 45,05,220/- 
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ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

২ নিৌলভীবািাে 
 

নিৌলভীবািাে সদে সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষিঅষফসসমূহ# ২০20-২০২1 ২,৪২৪/- ১,০৬৬/- 

নিৌলভীবািাে সদে উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব# ২০20-২০২1 --- ৮০,৩৫১/- 

জুষড় সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 --- ১০,১২৮/- 

জুষড় উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব # ২০20-২০২1 --- ৩৩,৫৩০/- 

োিিগে সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়িভূষিঅষফসসমূহ# ২০20-২০২1 ১,৮৩৪/- ১,৫২২/- 

োিিগে উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব # ২০20-২০২1 --- ১৯,৫৮৫/- 

শ্রীিঙ্গল সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩,২৯১/- --- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, শ্রীিঙ্গল  --- ৭১,৭২১/- 

কুলাউড়া সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১১,৮০৪/- --- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, কুলউড়া   ২০20-২০২1 --- ৯৬,৩৯০/- 

বড়রলিা সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১০৯৫/- ২,৩১৪/- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, বড়রলিা ২০20-২০২1 --- ২৭,৩০০/- 

কিলগঞ্জ সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২১,৮৫৪/- -- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, কিলগঞ্জ ২০20-২০২1 --- ৩৭,০৩২/- 

নিলাধীি উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

অষিষেক্ত সহকােী নিলা প্রিাসক োিস্ব িািা ২০20-২০২1 --- ১৩,৬৪,৫৬৪/- 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৩,৩০,৩১২/- 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  42,302/- 20,75,815/- 
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ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৩ হষবগঞ্জ 
 

বাষিয়াচং সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 ৩৭/- --- 

বাষিয়াচং উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব  ২০20-২০২1 --- ১,৫৩,০২৮/- 

িবীগঞ্জ সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৫,৫২৪/- --- 

িবীগঞ্জ  উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব  ২০19-২০২0 --- ২৭,৫৩৫/- 

আিরিেীগঞ্জ সহকােীকষিিিােভূষিঅষফসএবংউহােআওিাধীিইউষিয়িভূষিঅষফসসমূহ ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, আিরিেীগঞ্জ ২০20-২০২1 --- -- 

হষবগঞ্জ সদে সহকােী কষিিিােভূষিঅষফসএবংউহােআওিাধীিইউষিয়িভূষিঅষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৩,৬৫০/- ৫৯১/- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, হষবগঞ্জ সদে  ২০20-২০২1 -- ৪৬,৯৮০/- 

লািাই সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৬৪/- -- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, লািাই ২০20-২০২1 -- ৮৯৬০/- 

িাধবপুে সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ১,৫৭,৯৬২/- -- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, িাধবপুে ২০20-২০২1 -- ৮১,৮৫২/- 

বাহুবল সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৭,৪১৮/- -- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব,বাহুবল ২০20-২০২1 -- ৭৯,৪৯০/- 

চুিারুিাট সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 16,198/- 1,04,790/- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব,চুিারুিাট ২০20-২০২1 -- 13,54,075/- 

িারয়স্তাগঞ্জ সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব,িারয়স্তাগঞ্জ ২০20-২০২1 -- -- 

নিলাধীি  উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 -- -- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালয় এল,এ িািা ২০20-২০২1 -- -- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালয় এস, এ িািা ২০20-২০২1 -- ৩৯,৭০৭/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালয় ষভষপ িািা ২০20-২০২1 -- -- 

নিাট =  2,20,853/- 18,97,008/- 



 

202১-202২ অর্ থ বৱসরেে বাষিক ষিেীক্ষা প্রষিরবদি                                                      86 

 

 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৪ সুিািগঞ্জ 

সুিািগঞ্জ সদে সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২,০৩৮/- ---- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব,সুিািগঞ্জ সদে  ২০20-২০২1 --- ১,০৪,৭৯০/- 

িগন্নার্পুে সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৭,৩২৪/- ২,০০০/- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, িগন্নার্পুে ২০20-২০২1 --- ৭৭,৩২০/- 

ধি থপািা সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

ধি থপািা উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব  ২০20-২০২1 --- --- 

ষদোই সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২,৮২২/- -- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, ষদোই ২০20-২০২1 --- ৬১,৪৯৫/- 

নদয়াোবািাে সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৫,৪৮১/- --- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, নদায়াোবািাে  ২০20-২০২1 ---- ১,২৮,৯৪৯/- 

িাষহেপুে সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৮,৬০৯/- -- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব,িাষহেপুে ২০20-২০২1 -- ১,৩১,৯৯৫/- 

িািা সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, িািা ২০20-২০২1 -- ২,২৬,৪৪৩/- 

ষবশ্বম্ভেপুে সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৪,৬৭০/- -- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, ষবশ্বম্ভেপুে ২০20-২০২1 -- ৭২,৬৯২/- 

ছািক সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৪,৩৩৭/- -- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, ছািক ২০20-২০২1 -- ২,৬৬,২৬৩/- 

িািালগঞ্জ সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৪০৩/- -- 

উপরিলা ষভষপ ষহসাব, িািালগঞ্জ ২০20-২০২1 -- ১,২০,৯৮০/- 

িাষন্তগঞ্জ সহকােী কষিিিাে ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০২০-২০২১ ১,৫৯৬/- -- 

উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব, িাষন্তগঞ্জ ২০২০-২০২১ -- ৫২,৭৯৬/- 

নিলাধীি  উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 -- -- 

সুিািগঞ্জ ভূষিহুকুি দিল িািা ২০20-২০২1 -- -- 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক (োিস্ব) িািা ২০20-২০২1 -- -- 

নিাট =  ৫7,২80/- ১২,45,72৩/- 
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র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) কর্তিক দার্িলকৃি র্নরীিা প্রর্িববদবনর র্ববরণাঃ 

 

ক্রষিক 
নিলাে 

িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

১ োিিাহী 

পবা উপরিলা ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩০,২৪৫/- -- 

পবা উপরিলা ষভ,ষপ ষহসাব ২০20-২০২1 ---- ১,০৮,৯৪২/- 

উপরিলা ভূষি অষফস নগাদাগাড়ী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৪১,১২১/- ১,৮৭,৫৬০/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা নগাদাগাড়ী ২০20-২০২1 -- ৯৯,০৮০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস দূগ থাপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩৩,০৬৩/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা দূগ থাপুে ২০20-২০২1 -- ২৯,০৪৪/- 

উপরিলা ভূষি অষফস িারিাে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৮,৪০৪/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা িারিাে ২০20-২০২1 -- ১,২৮,৬২০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস পুঠিয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩৪,২০০/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা পুঠিয়া ২০20-২০২1 -- ৪০,৮২৮/- 

উপরিলা ভূষি অষফস চােিাট এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৬,৫৫২/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা চােিাট ২০20-২০২1 -- ১,১৭,৭১৬/- 

উপরিলা ভূষি অষফস নিাহিপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৭,০০০/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা নিাহিপুে ২০20-২০২1 -- ৫,৬০৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস বািা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৫,৯৮৫/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা বািা ২০20-২০২1 -- ৯৩,২১০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস নবায়াষলয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০19-২০২0 5,030/- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ অষফস নবায়াষলয়া ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস বাগিাো এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 110723/- --- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা বাগিাো   ২০20-২০২1 --- 30,697/- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- ---- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস.এ িািা  ২০19-২০২0 --- ৬০০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ.ষপ িািা  ২০19-২০২0 --- ৮৫,৯৩,০৫৯/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল.এ িািা  ২০19-২০২0 --- --- 

উপ-ভূষি সংস্কাে কষিিিাে এে দপ্তে  ২০19-২০২0 ৪৫০/- --- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস  ২০19-২০২0 ---- --- 

ষদয়াো নসরটলরিন্ট অষফস  ২০19-২০২0 --- ৯,১৫২/- 

নিাট =  3,02,773/- 94,44,113/- 
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ক্রষিক 
নিলাে 

িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

২ িওগাঁ 

উপরিলা ভূষি অষফস সাপাহাে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩১,৯৯৪/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা সাপাহাে ২০20-২০২1 -- ৭৩,০২৮/- 

উপরিলা ভূষি অষফস ধািইেহাট এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২,৪১,৭৭৭/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা ধািইেহাট ২০20-২০২1 -- ১,৬৯,৬৯১/- 

উপরিলা ভূষি অষফস ষিয়ািিপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৮৮৮৮/- ৬,৫৮,৭০০/- 

উপরিলা ষভ.ষপ ষিয়ািিপুে ২০20-২০২1 -- ৬১,২৯০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস নপােিা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৬৬,৮৯৩/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা নপােিা ২০20-২০২1 -- ৭৩,০২৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস িহারদবপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩৭,৫৪৯/- ১,২৩,৯৬২/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা িহারদবপুে ২০20-২০২1 -- ৪৮,৪০৮/- 

উপরিলা ভূষি অষফস িািা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৫৯,০১৪/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা িািা ২০20-২০২1 -- ১০,৯৯,০৪০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস আত্রাই এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৯,১৪৫/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা আত্রাই ২০20-২০২1 -- ৪৬,৪৪২/- 

উপরিলা ভূষি অষফস োিীিগে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১,০৮,৬৮৩/- --- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা োিীিগে   ২০20-২০২1 --- ৩,৯০,৩৯৭/- 

উপরিলা ভূষি অষফস বদলাগাছী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৭,৪০৬/-  

উপরিলা ষভ.ষপ িািা বদলাগাছী ২০20-২০২1  ২,১৪,৫৪৮/- 

উপরিলা ভূষি অষফস সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৭,৯৭৭/- ৩,১৩০/- 

উপরিলা ষভ.ষপ সদে ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস পত্নীিলা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩৪,৩০১/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা পত্নীিলা ২০20-২০২1 -- ২,৫৮,৬৩৪/- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস.এ িািা ২০20-২০২1 --- ১০০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল.এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ.ষপ িািা ২০20-২০২1 -- ১৫,১০,২৯৫/- 

নিাট =  6,13,627/- 47,30,694/- 
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ক্রষিক 

নিলাে 

িাি 

ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৩ িারটাে 

উপরিলা ভূষি অষফস ষসংড়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১০,৪৩৪/- ৫৪০/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা ষসংড়া ২০20-২০২1 --- ---- 

উপরিলা ভূষি অষফস বাগাষিপাড়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 21,622/- 100/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা বাগাষিপাড়া ২০20-২০২1 -- 34,388/- 

উপরিলা ভূষি অষফস লালপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ লালপুে ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস গুরুদাসপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 16,901/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা গুরুদাসপুে ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস বড়াইগ্রাি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২১,১৯১/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা বড়াইগ্রাি ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস িলিাঙ্গা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৭,৩৮৫/- ৫৬০/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা িলিাঙ্গা ২০20-২০২1 --- ২,৩৫,৩৫২/- 

উপরিলা ভূষি অষফস সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৪৪,৪২২/- --- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা সদে ২০20-২০২1 --- ৬,০১,৮৬৩/- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- ৫৭০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস.এ িািা ২০20-২০২1 --- ২৭০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল.এ িািা ২০20-২০২1 --- ৯৩০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ.ষপ িািা ২০20-২০২1 ১০০/- ১,০০,৩০৫/- 

নিাট =  1,22,055/- 12,64,877/- 

 
 



 

202১-202২ অর্ থ বৱসরেে বাষিক ষিেীক্ষা প্রষিরবদি                                                      90 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৪ পাবিা 

উপরিলা ভূষি অষফস, পাবিা সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১১,৭৮৩/- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, পাবিা সদে ২০20-২০২1 --- ৩,৯৬৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, আটিষেয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৪,২১০/- -- 

উপরিলা ষভ,ষপ িািা, আটিষেয়া ২০20-২০২1 -- ১৫,০০২/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ঈশ্বেদী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 দা .ক.হ.িাই --- 

উপরিলা ষভ,ষপ িািা, ঈশ্বেদী ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, চাটরিাহে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২,৭৪২/- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, চাটরিাহে ২০20-২০২1 --- ৭,৮১৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নিেপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, নিেপুে । ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ভাংগুড়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৪,৫৪৯/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, ভাংগুড়া ২০20-২০২1 -- ৭,৭১০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নবড়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩,৪২১/- ৪২০/- 

উপরিলা  ষভ, ষপ, িািা, নবড়া ২০20-২০২1 --- ৩,৩৯৮/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, সুিািগে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, সুিািগে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, সাঁষর্য়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৪,৪৪২/- -- 

উপরিলা ষভ,ষপ িািা সাঁষর্য়া ২০20-২০২1 -- ৫৩,১২০/- 

নিলাধীি উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা। ২০20-২০২1 --- ---- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা। ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ, িািা। ২০20-২০২1 --- --- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস, পাবিা। ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  31,603/- 1,06,438/- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৫ চাঁপাইিবাবগঞ্জ 

উপরিলা ভূষি অষফস নগািস্তাপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৪,১৬১/- ৫৭৭/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা নগািস্তাপুে ২০20-২০২1 ২,৬৪৫/- ১,৭৫০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস িারচাল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৭,৯৫২/- ৫১০/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা িারচাল ২০20-২০২1 -- ৬,৪২০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস নভালাহাট এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৪০,০৮৯/- ১,২০১/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা নভালাহাট ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস ষিবগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৩৫,৩৭২/- ১১,০০২/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা ষিবগঞ্জ  ২০20-২০২1 --- ৬,৫৬০/- 

সদে  উপরিলা ভূষি অষফস চাঁপাইিবাবগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১,১৭,৮৮৮/- ১,০৭৭/- 

 সদে উপরিলা ষভ.ষপ িািা চাঁপাইিবাবগঞ্জ ২০20-২০২1 --- ৫৬,৩২৮/- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ,  চাঁপাইিবাবগঞ্জ ২০20-২০২1 --- ৮০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস.এ িািা ২০20-২০২1 ---- ---- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল.এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ.ষপ িািা ২০20-২০২1 ---- ৪১,৮৫৬/- 

নিাট =  2,28,107/- 1,27,361/- 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি অর্ থসি 
িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৬ িয়পুেহাট 

উপরিলা ভূষি অষফস, পাঁচষবষব এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৬,৬১৭/- ১০০/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, পাঁচষবষব ২০20-২০২1 -- ৩২,৯৪৯/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কালাই এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৯৭,৩৯৯/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, কালাই ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস, আরেলপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৮,৬১৪/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, আরেলপুে ২০20-২০২1 -- ২৫,০২৬/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নক্ষিলাল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৬১,০৩৫/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, নক্ষিলাল ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িয়পুেহাট সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২২,৮৬৪/- ২৮,৮৩৮/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, িয়পুেহাট ২০20-২০২1 -- ৩১,৪৯১/- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- ১৩,০৪৩/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা। ২০20-২০২1 -- ১৩০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা। ২০20-২০২1 -- ৫০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ, িািা। ২০20-২০২1 -- -- 

নিাট =  1,96,529/- 1,31,627/- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি অর্ থসি 
িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৭ বগুড়া 

উপরিলা ভূষি অষফস বগুড়া সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২০,০০৪/- ২২৭/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা বগুড়া ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস নিেপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২৭,৭০৩/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা নিেপুে ২০20-২০২1 -- ১১,৯০০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস িাহিাহািপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 9,923/- 1,448/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িাহিাহািপুে ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস নসািািলা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩৫,৪৮১/- ১,৪১৮/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা নসািািলা ২০20-২০২1 -- ২,৭০০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস সাষেয়াকাষি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৯,৯৪৪/- ৬৫৪/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা সাষেয়াকাষি ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস ধুিট এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা ধুিট ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস িিীগ্রাি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১,১৫,৬৫৩/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা িিীগ্রাি ২০20-২০২1 -- ৯৩০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস গাবিলী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 108990/- 1342/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা গাবিলী ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস ষিবগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 ১৫,৮৪৮/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা ষিবগঞ্জ ২০20-২০২1 -- ১,১৮০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস কাহালু এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 1,97,226/- 1,281/- 

উপরিলা ষভ.ষপ কাহালু ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস দুপচাঁষচয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 ২,৫৯২/- ৩১৮/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা দুপচাঁষচয়া# ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস আদিষদিী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 ১৫,৫৫৯/- ১২৫/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা আদিষদিী# ২০20-২০২1 -- ৩,৪২০/- 

নিলাধীি উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ #  ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস.এ িািা# ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল.এ িািা# ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ.ষপ িািা# ২০20-২০২1 --- --- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস বগুড়া# ২০20-২০২1 -- ১৮০/- 

নিাট =  5,58,223/- 27,123/- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি অর্ থসি 
িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৮ ষসোিগঞ্জ 

উপরিলা ভূষি অষফস ষসোিগঞ্জ সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৮,৬৩৫/- ৯৫৮/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা ষসোিগঞ্জ ২০20-২০২1 -- ২৫,৭১১/- 

উপরিলা ভূষি অষফস কািােিি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা কািােিি ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস নবলকুষচ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ.ষপ নবলকুষচ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস কাষিপুরু এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা কাষিপুে ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস নচৌহালী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১১,৩২৭/- ৪৫০/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা নচৌহালী ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস িাড়াি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৮,০৯০/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা িাড়াি ২০20-২০২1 -- ১৫,৯০০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস োয়গঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 -- ১৬৮/- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা োয়গঞ্জ ২০20-২০২1 -- ১৭,৮৯০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস িাহিাদপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১,৫৫০/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িাহিাদপুে ২০20-২০২1 --- ২,৬৬,০৬০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস উিাপাড়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২১,০৯৩/- -- 

উপরিলা ষভ.ষপ িািা উিাপাড়া ২০20-২০২1 -- ৬১,৬১০/- 

নিলাধীি উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- ১৫০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস.এ িািা ২০20-২০২1 ৩,০০০/- ১৩০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল.এ িািা ২০20-২০২1 -- -- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ.ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  53,695/- 3,89,027/- 
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র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) কর্তিক দার্িলকৃি র্নরীিা প্রর্িববদবনর র্ববরণাঃ 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি অর্ থসি িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে পষেিাি 

১ েংপুে 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স, রাংপুর সদর  এবাং উিার আওিাধীন ইউর্নয়ন ভূর্িঅর্ সসমূি ২০20-২০২1 2,221/- 1২,৮৮,৭১১/- 

উপবজলা র্ভ, র্প, শািা, রাংপুর সদর   ২০20-২০২1 --- ---- 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স, গাংগািড়া এবাং উিার আওিাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ সসমূি  ২০20-২০২1 --- --- 

উপবজলা র্ভ,র্প শািা গাংগািড়া  ২০20-২০২1 --- --- 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স, পীরগাছা এবাং উিার আওিাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ সসমূি  ২০20-২০২1 --- ৫২,৬১,০০০/- 

উপবজলা র্ভ, র্প, শািা, পীরগাছা   ২০20-২০২1 --- --- 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স, বদরগঞ্জ এবাং উিার আওিাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ সসমূি   ২০20-২০২1 ১,৮৩৭/- ৩৭,৩৫,৫৭৫/- 

উপবজলা র্ভ,র্প শািা বদরগঞ্জ।   ২০20-২০২1 --- --- 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স, কাউর্নয়া এবাং উিার আওিাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ সসমূি  ২০20-২০২1 ৫৭,১৯৬/- ৩.২০+৫০একে 

উপবজলা র্ভ,র্প শািা কাউর্নয়া  ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, পীেগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৪,414/- ৩৫,০০০/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, পীেগঞ্জ  ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষিঠাপুকুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষিঅষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- ৩.২০+৫০ একে 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, ষিঠাপুকুে  ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িাোগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৩৮৪/- ৯,৫০,৯৫০/- 

উপরিলা ষভ,ষপ িািা িাোগঞ্জ ২০20-২০২1 --- --- 

উপ-ভূষি সংস্কাে কষিিিাে অষফস  ২০20-২০২1 --- --- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১,৭০০/- ১০,০০০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা। ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা।  ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ, ষপ, িািা। ২০20-২০২1 --- --- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 --- ৭,০০০/- 

নিাট = 
 77,752/- 1,12,88,236/- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি অর্ থসি 
িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

 

 

 

 

 

ষদিািপুে 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষদিািপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩২,৭৪৬/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, ষদিািপুে সদে। ২০20-২০২1 -- ২১,০৮৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, হাষকিপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৮,৯৪৪/- ৩,৭৪,৩৭৩/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, হাষকিপুে। ২০20-২০২1 -- ১৯,৫২০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নিাড়ািাট এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২,৩৮৮/- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, নিাড়ািাট। ২০20-২০২1 -- ৭,৮৩০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িবাবগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৪,৪১,৬৭২/- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, িবাবগঞ্জ    ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ফুলবাড়ী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩১,৩৭৪/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, ফুলবাড়ী ২০20-২০২1 -- ৪০,৭৩১/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষবোিপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১১,০৮১/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, ষবোিপুে ২০20-২০২1 --- ২০,০৬০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, পাব থিীপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩২,৬৩৫/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, পাব থিীপুে ২০20-২০২1 -- ২৫,৮৬৬/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষচষেেবিে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৭,৭৬৭/- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, ষচষেেবিে  ২০20-২০২1 --- ৫,৪৩৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নবাচাগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৯,১৫৬/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, নবাচাগঞ্জ   ২০20-২০২1 --- ১,০৪,৫২০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষবেল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৪২,২৬৪/- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, ষবেল   ২০20-২০২1 --- ---- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কাহারোল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২,৬৮৮/- ৮০/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, কাহারোল। ২০20-২০২1 -- ৪,৪৪০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, বীেগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১৩,০১৪/- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, বীেগঞ্জ                  ২০20-২০২1 --- ২৮,০০৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িািসািা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ২,৮৬৭/- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, িািসািা   ২০20-২০২1 --- ৫৪,৬৯৮/- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- ৩৩০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা। ২০20-২০২1 -- -- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা।# ২০20-২০২1 -- ৩১,১৯০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ, ষপ, িািা। ২০20-২০২1 -- ৪,৪৭,৬৪২/- 

নিাট =  6,48,596/- 11,85,805/- 
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ক্রষিক 
নিলাে 

িাি 
ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 

ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৩ ঠাকুেগাঁও 

উপরিলা ভূষি অষফস, ঠাকুেগাঁও সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩৭,১৮০/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, ঠাকুেগাঁও সদে। ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, হষেপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, হষেপুে। ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, োণীিংবকল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, পীেগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, পীেগঞ্জ। ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, বাষলয়ািাঙ্গী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা,  সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা। ২০20-২০২1 -- 1,70,795/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা। ২০20-২০২1 -- -- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ, ষপ, িািা। ২০20-২০২1 -- 4,47,642/- 

নিাট =  37,180/- 6,18,437/- 
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পষেিাি 

৪) পঞ্চগড় 

উপরিলা ভূষি অষফস, পঞ্চগড় সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 2,130/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, পঞ্চগড় সদে। ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নিতুূঁষলয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৪০,৬৯৭/- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, নিতুূঁষলয়া  ২০20-২০২1 --- ৩,৫৩,৪৫৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নবাদা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 1,87,804/- 2,13,730/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, নবাদা। ২০20-২০২1 1,14,350/- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস, আরটায়ােী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১১,৪২০/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, আরটায়ােী  ২০20-২০২1 -- ১,২৪,১১৬/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নদবীগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৪৬,৫২৯/- --- 

 উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, নদবীগঞ্জ  ২০20-২০২1 ---- ৭,৩৭,৮৪৮/- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস সমূহ ২০20-২০২1 -- 3,684/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা। ২০20-২০২1 -- 736/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা। ২০20-২০২1 -- 823/- 

নিাট =  4,02,930/- 14,34,392/- 
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৫ িীলফািােী 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স, নীল ািারী সদর এবাং উিার আওিাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ সসমূি   ২০২০-২০২১ ৮,৯৬২/- --- 

উপবজলা র্ভ, র্প, শািা, নীল ািারী সদর   ২০২০-২০২১ --- 
৩০/৭৭-৯৪৬৯, ১০/৮৪-১.৮৫ 

৮/৭৫-১.২৭৫২ 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স, সসয়দপুর এবাং উিার আওিাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ সসমূি  ২০২০-২০২১ ৩৮,৭৮৮/- --- 

উপবজলা র্ভ, র্প, শািা, সসয়দপুর  ২০২০-২০২১ --- --- 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স, র্িিলা এবাং উিার আওিাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ সসমূি  ২০২০-২০২১ ১,৩২০/- --- 

উপবজলা র্ভ, র্প, শািা, র্িিলা  ২০২০-২০২১ --- --- 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স, জলঢাকা এবাং উিার আওিাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ সসমূি ২০২০-২০২১ ৭৯৯/- --- 

উপবজলা র্ভ, র্প, শািা, জলঢাকা   ২০২০-২০২১ --- .২২িিক ব্যষক্ত 

িাষলকািায় নেকি থ 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স, ফিািার এবাং উিার আওিাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ সসমূি   ২০২০-২০২১ ২,৮০০/- --- 

উপবজলা র্ভ, র্প, শািা, ফিািার   ২০২০-২০২১  ৮/৭০-৪৯িিাংি 

উপবজলা ভূর্ি অর্ স, র্কবশারগঞ্জ এবাং উিার আওিাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ সসমূি  ২০২০-২০২১ ১,২৪৬/- --- 

 উপবজলা র্ভ, র্প, শািা, র্কবশারগঞ্জ   ২০২০-২০২১ --- ৬/৭৪ভূক্ত ৫.২৫ 

একে ‘ি’ নগরিট 

ফজলা সিকারী ফসবেলবিন্ট অর্ স, র্কবশারগঞ্জ ২০২০-২০২১ --- ৩৬,০০০/- 

ফজলা প্রশাসক কা িালবয়র এস, এ, শািা   ২০২০-২০২১ --- ১৭,২২,০০০/- 

ফজলা প্রশাসক কা িালবয়র এল, এ, শািা   ২০২০-২০২১ --- --- 

ফজলা প্রশাসক কা িালবয়র র্ভ, র্প, শািা  ২০২০-২০২১ --- --- 

নিাট =  53,915/- 17,58,000/- 
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োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

 

৬ 
কুষড়গ্রাি 

উপরিলা ভূষি অষফস, কুষড়গ্রাি সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 32,837/- 7,040/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, কুষড়গ্রাি সদে। ২০20-২০২1 -- 2,910/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, োিােহাট এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ১,৩৩,০১৭/- ৩,৬৬৭/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, োিােহাট  ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ভূরুঙ্গািােী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৮,৮৬০/- ৩১,৫৫১/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, ভূরুঙ্গািােী  ২০20-২০২1 --- ৯৭,১১৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, োিীবপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 16,694/- 70/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, োিীবপুে ২০20-২০২1 -- -- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ফুলবাড়ী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 7,150/- 1,110/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, ফুলবাড়ী। ২০20-২০২1 -- 28,655/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িারগশ্বেী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৪১,০৪৫/- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, িারগশ্বেী ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, উষলপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৯৯৮/- ২৪,৩৩,৮৬৫/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, উষলপুে  ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নেৌিােী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ২১,৫৭৮/- ১৮,৫০০/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, নেৌিােী। ২০20-২০২1 -- ৬৬,৯৪৪/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষচলিােী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৪,৫৮৪/- ৪,৯৮৪/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, ষচলিােী। ২০20-২০২1 -- ৩৫,২০৫/- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, ষচলিােী। ২০20-২০২1 ৬৪,১১২/- ১০০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা। ২০20-২০২1 -- -- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা। ২০20-২০২1 -- ৬০/- 

  নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ, িািা। ২০২০-২০২১ -- -- 

নিাট =  3,30,875/- 27,31,776/- 
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৭ গাইবান্ধা 

উপরিলা ভূষি অষফস, গাইবান্ধা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১৯,৮৫৭/- ১০,০৩০/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, গাইবান্ধা সদে। ২০20-২০২1 -- ৫১,৪৫০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নগাষবিগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩০,০০০/- ৫,০০০/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, নগাষবিগঞ্জ   ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, পলািবাড়ী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৫,৯৬০/- ১৫,৩০৭/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, পলািবাড়ী   ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, সুিেগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ১৬,৩০৩/- ৪৩,৫৭৮/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, সুিেগঞ্জ   ২০20-২০২1 --- ১২,১০৮/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, সািাটা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৩৪,৩৫২/- ২৩,০১৬/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, সািাটা। ২০20-২০২1 -- ১,০২,৩৪০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, সাদুিাপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৬৫,১০৯/- -- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, সাদুিাপুে। ২০20-২০২1 -- ৩,৬১২/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ফুলছষড় এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৫২,৪০৪/- ৭০/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, ফুলছষড়। ২০20-২০২1 -- ২৭,৮৭৫/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা। ২০20-২০২1 -- ১,২৬০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা। ২০20-২০২1 -- ১,২৬০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ, ষপ, িািা। ২০20-২০২১ -- ৩৬,২৩২/- 

নিাট =  2,23,985/- 333138 
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৭ লালিষিেহাট 

উপরিলা ভূষি অষফস, লালিষিেহাট এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১১,৬৮৪/- ২,২১১/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, লালিষিেহাট। ২০20-২০২1 -- ৫৭,৮২৮/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কাষলগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৫৩,৪৫৭/- ২,৭৯০/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, কাষলগঞ্জ। ২০20-২০২1 -- ৪,৫৫,২০০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, পাটগ্রাি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 ৭৯,০১৪/- ১৩,৩৯৯/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, পাটগ্রাি   ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, হাষিবান্ধা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 ৫১,০২৪/- ৭,০৮০/- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, হাষিবান্ধা   ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, আষদিিাষে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১০,১৪৯/- ৮০/- 

উপরিলা ষভ,ষপ িািা, আষদিিাষে । ২০20-২০২1 -- ২,৩৮০/- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

 নিলা প্রিাসরকে কার্ থালয় োিস্ব িািা  ২০20-২০২1 --- ৬০০/- 

নিলা প্রিাসরকে কার্ থালয় ষভষপ িািা   ২০20-২০২1 --- ৩৪,৪৮৬/- 

নিলা প্রিাসরকে কার্ থালয় ভূষি হুকুি দিল িািা  ২০20-২০২1 --- ৯০০/ 

নিাট =  2,05,328/- ৫,৭৫,৯৫৪/- 

র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) কর্তিক দার্িলকৃি র্নরীিা প্রর্িববদবনর র্ববরণাঃ 
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১ বষেিাল 

বষেিাল সদে সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ 

# 

২০20-২০২1 ৬২,৬৮৪/- ৩,১৭০/- 

বষেিাল সদে উপরিলা ষভষপ িািা # ২০20-২০২1 --- ৫০,৪৫২/- 

বারকেগঞ্জ সহকােী কষিিিাে(ভূষি) অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ# ২০20-২০২1 ১৬,০২৯/- ১,৩৩০/- 

বারকেগঞ্জ উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- ৬২,৫০১/- 

মুলাদী সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

মুলাদী উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ষহিলা সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

ষহিলা উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিরহষিগঞ্জ সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নিরহষিগঞ্জ উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

আবগলঝাড়া সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

আবগলঝাড়া উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

উষিেপুে সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উষিেপুে উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

বাবুগঞ্জ সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

বাবুগঞ্জ উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নগৌেিদী সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নগৌেিদী উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

বািােীপাড়া সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৬,৫০৮/- ১,৫৫০/- 

বািােীপাড়া উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

বষেিাল সদে উপরিলা সহ: নসরট: অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

নগৌেিদী উপরিলা সহ: নসরট: অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

ষহিলা উপরিলা সহ: নসরট: অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

বাবুগঞ্জ উপরিলা সহ: নসরট: অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

নিরহষিগঞ্জ উপরিলা সহ: নসরট: অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

বষেিাল  নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

ষদয়াো নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক(োিস্ব) এে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক(োিস্ব) এে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

অষিষেক্ত নিলা প্রিাসক(োিস্ব) এে এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

উপ ভূষি সংস্কাে কষিিিাে এে দপ্তে ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ৮৫,২৮১/- ১,১৯,০০৩/- 
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োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

২) ষপরোিপুে 

ষপরোিপুে সদে সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি 

ভূষিঅষফসসমূহ# 

২০20-২০২1 ৫,৮৯৬/- --- 

ষপরোিপুে সদে উপরিলা ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- ১৬,৮৬০/- 

ইন্দুেকািী সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ১৯৭/- ২২০/- 

ইন্দুেকািী উপরিলা ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- ৮,৭৪০/- 

নিছাোবাদ সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নিছাোবাদ উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ভান্ডাষেয়া সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

ভান্ডাষেয়া উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

কাউিালী সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 5,236/- 340/- 

কাউিালী উপরিলা ষভষপ িািা  # ২০20-২০২1 --- 14,180/- 

িাষিেপুে সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

িাষিেপুে উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

িঠবাড়ীয়া সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

িঠবাড়ীয়া উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ষপরোিপুে সদে উপরিলা সহ: নসরট: অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

িাষিেপুে উপরিলা সহ: নসরট: অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

নিছাোবাদ উপরিলা সহ: নসরট: অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

ষপরোিপুে নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ষপরোিপুে নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ষপরোিপুে নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ১১,৩২৯/- ৪০,৩৪০/- 
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3) বেগুিা 

বেগুিা সদে সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

বেগুিা সদে উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নবিাগী সদেসহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নবিাগী উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

বািিা সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

বািিা উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

পার্েিাটা সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

পার্েিাটা উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

আিিলী সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

আিিলী উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

িালিলী সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

িালিলী উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

বেগুিা   নিলা  প্রিাসক  কার্ থালরয়ে  এস,এ িািা # ২০20-২০২1 --- ১১৮০/- 

বেগুিা  নিলা  প্রিাসক  কার্ থালরয়ে  এল,এ িািা # ২০20-২০২1 --- ৭৮৩/- 

নিাট =  --- ১,৯৬৩/- 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 
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4) ঝালকাঠি 

ঝালকাঠী সদে সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

ঝালকাঠী সদে উপরিলা ষভষপ িািা  ২০20-২০২1 --- --- 

িলষছটি সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৯,৬২৭/- --- 

িলষছটি উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

োিাপুে সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

োিাপুে উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

কাঠাষলয়া সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৪,৯০০/- --- 

কাঠাষলয়া উপরিলা ষভষপ িািা # ২০20-২০২1 --- ৩৭,৪২০/- 

ঝালকাঠি সদে উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

োিাপুে উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

ঝালকাঠী নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ঝালকাঠী নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ঝালকাঠী নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ১৪,৫২৭/- ৩৭,৪২০/- 
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5) নভালা 

নভালা সদে সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নভালা সদে উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

িজুিষিি সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

িজুিষিি উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নদৌলিিাি সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নদৌলিিাি উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

িিপুো সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

িিপুো উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নবােহািউষিি সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নবােহািউষিি উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

চেফযািি সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ   ২০20-২০২1 --- --- 

চেফযািি উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

লালরিাহি সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

লালরিাহি উপরিলা ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নভালা সদে উপরিলা সহ:রসরট: অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

চেফযািি উপরিলা সহ:রসরট: অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

লালরিাহি উপরিলা সহ:রসরট: অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

নবােহািউষিি উপরিলা সহ:রসরট: অষফস ২০20-২০২1 --- --- 

নভালা নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নভালা নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নভালা নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  --- --- 
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6) পটুয়ািালী 

পটুয়ািালী সদে সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

পটুয়ািালী সদে উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

কলাপাড়া সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

কলাপাড়া উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

গলাষচপা সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

গলাষচপা উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

োংগাবালী সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

োংগাবালী উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

বাউফল সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

বাউফল উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

দিষিিা সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

দিষিিা উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

ষিিথাগঞ্জ সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 16,538/- 8,500/- 

ষিিথাগঞ্জ উপরিলা ষভষপ িািা # ২০20-২০২1 --- 5,505/- 

দুিকী সহকােী কষিিিাে(ভূষি)অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

দুিকী উপরিলা ষভষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

পটুয়ািালী নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

পটুয়ািালী নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

পটুয়ািালী নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল,এ িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ১৬,৫৩৮/- ১৪,০০৫/- 
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১ খুলিা 

উপরিলা ভূষি অষফস, খুলিা সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষদিষলয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ৬৩,২৭৩/- ৩০০/- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, ষদিষলয়া ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, ষদিষলয়া # ২০20-২০২1 ---- ৫৫৯০০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ডুমুষেয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৪৯,১০২/- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, ডুমুষেয়া ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, ডুমুষেয়া # ২০20-২০২1 --- ৪৫,১৭৯/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ফুলিলা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ৯,৮০০/- ৪০০/- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, ফুলিলা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, ফুলিলা # ২০20-২০২1 ১৯৪/- ২৫,৫১৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, বটিয়ািাটা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৭৭,৯২০/- ১,২০৩/- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, বটিয়ািাটা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, বটিয়ািাটা # ২০20-২০২1 --- ৬৭,৮৬৮/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, পাইকগাছা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ১,২৭,০৪৪/- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, পাইকগাছা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, পাইকগাছা # ২০20-২০২1 ১,৭৫০/- ২,৭৬,৮৭৬/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কয়ো এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, কয়ো ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, কয়ো ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, দারকাপ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, দারকাপ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, দারকাপ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, রুপসা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, রুপসা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, রুপসা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নিেিাদা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, নিেিাদা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নিেিাদা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস, খুলিা ২০20-২০২1 --- --- 

উপ-ভূষি সংস্কাে কষিিিাে-এে কার্ থালয়, খুলিা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ৩,২৯,০৮৩/- ৪,৭৩,২৪১/- 

 

নিাট = 
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অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

২ র্রিাে 

উপরিলা ভূষি অষফস, র্রিাে সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, র্রিাে সদে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, র্রিাে সদে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নচৌগাছা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, নচৌগাছা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নচৌগাছা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নকিবপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, নকিবপুে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নকিবপুে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িাি থা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ১১,৩৭৪/- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, িাি থা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, িাি থা # ২০20-২০২1 --- ২৪,৩০০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষঝকেগাছা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৩,১২৮/- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, ষঝকেগাছা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, ষঝকেগাছা # ২০20-২০২1 --- ৬৯,৭৯০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িষিোিপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, িষিোিপুে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, িষিোিপুে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, অভয়িগে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ৬,৯৮৪/- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, অভয়িগে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, অভয়িগে ২০20-২০২1 --- ৫১,২২০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, বািােপাড়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, বািােপাড়া ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, বািােপাড়া ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা   ২০20-২০২1 --- ১১০/- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিািাল নসরটলরিন্ট অষফস, র্রিাে  ২০20-২০২1 --- ১,২৮০/- 

নিাট =  ২১,৪৮৬/- ১,৪৬,৭০০/- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি  টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৩ বারগেহাট 

উপরিলা ভূষি অষফস, নিািাহাট এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০২০-২০২১ ২০,৭৩৩/- ৫০৪/- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, নিািাহাট ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নিািাহাট ২০20-২০২1 --- ১১,২০৮/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নিাংলা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ১০,০২৮/- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, নিাংলা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নিাংলা # ২০20-২০২1 ১৬০/- ১১,৬৫,৩৮৮/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ফষকেহাট এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৫৯,৯৩৫/- ১৮,২৪২/২৫ 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, ফষকেহাট ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, ফষকেহাট # ২০20-২০২1 --- ২,২৪,৫২৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষচিলিােী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 ১০,১১৬/- ৮৩৭/- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, ষচিলিােী ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, ষচিলিােী ২০20-২০২1 --- ৮৮,২১০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, োিপাল এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, োিপাল ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, োিপাল ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িেিরিালা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, িেিরিালা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, িেিরিালা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কচুয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ২৪,৩২৬/- ৪২৮/- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, কচুয়া ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, কচুয়া # ২০20-২০২1 --- ৭,৬৬,১২০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নিাড়লগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, নিাড়লগঞ্জ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নিাড়লগঞ্জ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, বারগেহাট সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, বারগেহাট সদে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, বারগেহাট সদে ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ১,২৫,৩৯৮/- ২২৭৫৪৬২.২৫ 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৪) কুষিয়া 

উপরিলা ভূষি অষফস, কুষিয়া সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৯৮,৪৬৪/- ৬১০/- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, কুষিয়া সদে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নদৌলিপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নদৌলিপুে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষিেপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, ষিেপুে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নিাকসা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নিাকসা # ২০20-২০২1 --- ২২,৭১০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কুিােিালী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ১৮,৩৩২/- ১৪০/- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, কুিােিালী # ২০20-২০২1 --- ১৪,৬২৩/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নভড়ািাো এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নভড়ািাো ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ, ষপ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ১,১৬,৭৯৬/- ৩৮,০৮৩/- 

     

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৫) চুয়ািাঙ্গা 

উপরিলা ভূষি অষফস, চুয়ািাঙ্গা সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৩৩,৪৭২/- ৪,৫০৫/- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, চুয়ািাঙ্গা সদে # ২০20-২০২1 --- ১৬৫/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, দামুড়হুদা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ২৯,৮৯৩/- ৫,৬২৭/- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, দামুড়হুদা # ২০20-২০২1 --- ৩,৪৯৮/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, আলিিাঙ্গা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, আলিিাঙ্গা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িীবিিগে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, িীবিিগে ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ, ষপ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ৬৩,৩৬৫/- ১৩,৭৯৫/- 

 



 

202১-202২ অর্ থ বৱসরেে বাষিক ষিেীক্ষা প্রষিরবদি                                                      109 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি 
ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৬) নিরহেপুে 

উপরিলা ভূষি অষফস, নিরহেপুে সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ, ষপ, িািা, নিরহেপুে সদে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, মুষবিিগে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, মুষিবিগে। ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, গাংিী এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, গাংিী ২০20-২০২1 --- --- 

নিরহেপুে নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিরহেপুে নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিরহেপুে নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট = --- --- 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৭) সািক্ষীো 

উপরিলা ভূষি অষফস, সািক্ষীো সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৩,৬৪৬/- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, সািক্ষীো সদে # ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, শ্যািিগে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৩২,০০৯/- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, শ্যািিগে # ২০20-২০২1 ৩১৫/- ৪১,৮৮০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, আিাশুষি এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, আিাশুষি ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নদবহাটা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নদবহাটা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কাষলগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, কাষলগঞ্জ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কলারোয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, কারোয়া ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িালা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, িালা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, িালা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ৩৫,৯৭০/- ৪১,৮৮০/- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৮) ষঝিাইদহ 

উপরিলা ভূষি অষফস, ষঝিাইদহ সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, ষঝিাইদহ সদে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, চিলকুপা এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, চিলকুপা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, হষেণাকুন্ডু এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, হষেণাকুন্ডু ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কাষলগঞ্জ এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ১২,০০২/- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, কাষলগঞ্জ # ২০20-২০২1 --- ৯,২৫০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নকাঁটচাদপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

 উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নকাঁটচাদপুে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িরহিপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নকাঁটচাদপুে ২০20-২০২1 --- --- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস সমূহ  ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা এল, এ িািা # ২০২০-২০২১ --- ৬৩/- 

নিাট =  ১২,০০২/- ৯,৩১৩/- 

 

ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি 

অর্ থসি 

িছরূপকৃি টাকাে 

পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

৯) িাগুো 

উপরিলা ভূষি অষফস, িাগুো সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৯৫,০০৪/- ৪,৭৫০/- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, িাগুো সদে # ২০20-২০২1 --- ১৯,৩৬০/- 

উপরিলা ভূষি অষফস, শ্রীপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ # ২০20-২০২1 ৪৮,২৪১/- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, শ্রীপুে  # ২০20-২০২1 --- ৪৮,০৮৫/- 

িাষলিা ইউষিয়ি ভূষি অষফস এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, িাষলিা ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, িহেদপুে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, িহেদপুে ২০20-২০২1 --- --- 

নিলাধীি সহকােী নসরটলরিন্ট অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ, ষপ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ১,৪৩,২৪৫/- ৭২,১৯৫/- 
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ক্রষিক নিলাে িাি ষিেীষক্ষি ষহসারবে িাি ষিেীষক্ষি অর্ থসি িছরূপকৃি টাকাে পষেিাি 

োিস্ব ক্ষষিে 

পষেিাি 

১০) িড়াইল 

উপরিলা ভূষি অষফস সদে এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ  # ২০20-২০২1 ৩৬,৭০৭/- ১৬,৫৬০/- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, িড়াইল সদে ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, কাষলয়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, কাষলয়া ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ভূষি অষফস, নলাহাগড়া এবং উহাে আওিাধীি ইউষিয়ি ভূষি অষফসসমূহ ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা সহকােী নসরটলরিন্ট অষফস, নলাহাগড়া ২০20-২০২1 --- --- 

উপরিলা ষভ,ষপ, িািা, নলাহাগড়া ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এস, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে এল, এ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিলা প্রিাসক কার্ থালরয়ে ষভ,ষপ, িািা ২০20-২০২1 --- --- 

নিাট =  ৩৬,৭০৭/- ১৬,৫৬০/- 
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র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর আওিাধীন সকল অর্ বসর ওবয়ব সাইে 

ক্রর্িক নাং অর্ বসর নাি ওবয়ব সাইে ঠিকানা 

১. সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব), ঢাকা র্বভাগ, ঢাকা acamol.dhakadiv.gov.bd 

২. সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব), রাজশািী র্বভাগ, রাজশািী acamol.rajshahidiv.gov.bd 

৩. সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব), বর্রশাল র্বভাগ, বর্রশাল acamol.barisaldiv.gov.bd 

৪. সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব), খুলনা র্বভাগ, খুলনা acamol.khulnadiv.gov.bd 

৫. সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব), র্সবলে র্বভাগ, র্সবলে acamol.sylhetdiv.gov.bd 

৬. সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব), িট্টগ্রাি র্বভাগ, কুর্িল্লা acamol.chittagongdiv.gov.bd 

৭. সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব), রাংপুর র্বভাগ, রাংপুর acamol.rangpurdiv.gov.bd 

৮. সিকারী র্িসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব), িয়িনর্সাংি র্বভাগ, িয়িনর্সাংি acamol.mymensinghdiv.gov.bd 

 

ষবভারগে িািিঃ ঢাকা। 

ক্রর্িক নাং অর্ বসর নাি ওবয়ব সাইে ঠিকানা 

১. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ঢাকা-১ soamol1.dhaka.gov.bd 

২. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ঢাকা-২ soamol2.dhaka.gov.bd 

৩. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ঢাকা-৩ soamol3.dhaka.gov.bd 

৪. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ঢাকা-৪ soamol4.dhaka.gov.bd 

৫. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ঢাকা-৫ soamol5.dhaka.gov.bd 

৬. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ঢাকা-৬ soamol6.dhaka.gov.bd 

 

http://www.aca-moldhk.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.soamoldhk1.gov.bd/
http://www.soamoldhk1.gov.bd/
http://www.soamoldhk1.gov.bd/
http://www.soamoldhk1.gov.bd/
http://www.soamoldhk1.gov.bd/
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ক্রর্িক নাং অর্ বসর নাি ওবয়ব সাইে ঠিকানা 

৭. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর,  র্রদপুর soamol.faridpur.gov.bd 

৮. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, গাজীপুর soamol.gazipur.gov.bd 

৯. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ফগাপালগঞ্জ soamol.gopalganj.gov.bd 

১০. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, জািালপুর soamol.jamalpur.gov.bd 

১১. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, র্কবশারগঞ্জ soamol.kishoreganj.gov.bd 

১২. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, িাদারীপুর soamol.madaripur.gov.bd 

১৩. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, িার্নকগঞ্জ soamol.manikganj.gov.bd 

১৪. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, মুর্ন্সগঞ্জ soamol.munshiganj.gov.bd 

১৫. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর,িয়িনর্সাংি-১ soamol1.mymensingh.gov.bd 

১৬. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর,িয়িনর্সাংি-২ soamol2.mymensingh.gov.bd 

১৭. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর,িয়িনর্সাংি-৩ soamol3.mymensingh.gov.bd 

১৮. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ soamol.narayanganj.gov.bd 

১৯. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, নরর্সাংদী soamol.narsingdi.gov.bd 

২০. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ফনত্রবকাণা soamol.netrakona.gov.bd 

২১. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, রাজবাড়ী soamol.rajbari.gov.bd 

২২. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, শরীয়িপুর soamol.shariatpur.gov.bd 

২৩. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ফশরপুর soamol.sherpur.gov.bd 

২৪. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, োাংগাইল soamol.tangail.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.soamolmym1.gov.bd/
http://www.soamolmym1.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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ষবভারগে িািিঃ বষেিাল। 
 

ক্রর্িক নাং অর্ বসর নাি ওবয়ব সাইে ঠিকানা 

১. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, বরগুনা soamol.barguna.gov.bd 

২. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, বর্রশাল soamol.barisal.gov.bd 

৩. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ফভালা soamol.bhola.gov.bd 

৪. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ঝালকাঠী soamol.jhalakathi.gov.bd 

৫. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, পটুয়ািালী soamol.patuakhali.gov.bd 

৬. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, র্পবরাজপুর soamol.pirojpur.gov.bd 

 

ষবভারগে িািিঃ চিগ্রাি। 
 

ক্রর্িক নাং অর্ বসর নাি ওবয়ব সাইে ঠিকানা 

১. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া soamol.brahmmanbaria.gov.bd 

২. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, িাঁদপুর soamol.chandpur.gov.bd 

৩. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, িট্টগ্রাি-১ soamol1.chittagong.gov.bd 

৪. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, িট্টগ্রাি-২ soamol2.chittagong.gov.bd 

৫. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, কুর্িল্লা-১ soamol1.comilla.gov.bd 

৬. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, কুর্িল্লা-২ soamol2.comilla.gov.bd 

৭. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, কক্সবাজার soamol.coxsbazar.gov.bd 

৮. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ফ নী soamol.feni.gov.bd 

৯. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, লিীপুর soamol.lakshmipur.gov.bd 

১০. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ফনায়ািালী soamol.noakhali.gov.bd 

১১. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, রাাংগািাটি soamol.rangamati.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/
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/
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ষবভারগে িািিঃ খুলিা। 
 
 

ক্রর্িক নাং অর্ বসর নাি ওবয়ব সাইে ঠিকানা 
১. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, বাবগরিাে soamol.bagerhat.gov.bd 

২. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, চুয়ািাাংগা soamol.chuadanga.gov.bd 

৩. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর,  বশার soamol.jessore.gov.bd 

৪. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, র্ঝনাইদি soamol.jhenaidah.gov.bd 

৫. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, খুলনা soamol.khulna.gov.bd 

৬. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, কুর্ষ্টয়া soamol.kushtia.gov.bd 

৭. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, নড়াইল soamol.narail.gov.bd 

৮. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, সািিীরা soamol.satkhira.gov.bd 

৯. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, িাগুরা soamol.magura.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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ষবভারগে িািিঃ োিিাহী। 
 
 

 

ক্রর্িক নাং অর্ বসর নাি ওবয়ব সাইে ঠিকানা 

১. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, বগুড়া soamol.bogra.gov.bd 

২. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, িাঁপাইনবাবগঞ্জ soamol.chapainawabganj.gov.bd 

৩. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, জয়পুরিাে soamol.joypurhat.gov.bd 

৪. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, পাবনা soamol.pabna.gov.bd 

৫. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, নওগাঁ soamol.naogaon.gov.bd 

৬. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, নাবোর soamol.natore.gov.bd 

৭. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, রাজশািী soamol.rajshahi.gov.bd 

৮. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, র্সরাজগঞ্জ soamol.sirajganj.gov.bd 

 
 

ষবভারগে িািিঃ েংপুে। 
 

ক্রর্িক নাং অর্ বসর নাি ওবয়ব সাইে ঠিকানা 

১. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, র্দনাজপুর soamol.dinajpur.gov.bd 

২. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, গাইবান্ধা soamol.gaibandha.gov.bd 

৩. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, কুর্ড়গ্রাি soamol.kurigram.gov.bd 

৪. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, লালির্নরিাে soamol.lalmonirhat.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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ক্রর্িক নাং অর্ বসর নাি ওবয়ব সাইে ঠিকানা 

৫. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, নীল ািারী soamol.nilphamari.gov.bd 

৬. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, পঞ্চগড় soamol.panchagarh.gov.bd 

৭. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, রাংপুর soamol.rangpur.gov.bd 

৮. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ঠাকুরগাঁও soamol.thakurgaon.gov.bd 

 
 

ষবভারগে িািিঃ ষসরলট। 

 

 

 

ক্রর্িক নাং অর্ বসর নাি ওবয়ব সাইে ঠিকানা 

১. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ির্বগঞ্জ soamol.habiganj.gov.bd 

২. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, ফিৌলভীবাজার soamol.moulvibazar.gov.bd 

৩. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, সুনািগঞ্জ soamol.sunamganj.gov.bd 

৪. র্িসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর দপ্তর, র্সবলে soamol.sylhet.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/

