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িহসাব িনয় ক (রাজ ) এর ব   
 

জিমদারী উে দ ও জা  আইন, ১৯৫০ এর ২য় অ ায় এবং ম  স হ ৪থ অ ায় িব ি  ঘাষণার পর 
রাজ  আদায় ও সরকাির টাকা কাষাগাের জমা দােনর িন য়তা িবধােনর লে  ১৯৫৪ সােল তৎকালীন বাড অব 
রেভিনউ এর িনয় ণাধীন িহসাব িনয় ক (রাজ ) এর দ র িত া করা হয়। িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ র ক ক সকল 

ইউিনয়ন িম অিফস, উপেজলা িম অিফস, জলা শাসক কাযালেয়র রাজ , িভ.িপ ও িম ম দখল শাখা, জলা, 
উপেজলা িভ.িপ শাখা এবং সকল উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ও জানাল সেটলেম  অিফস এবং িম 
ম ণালেয়র অিধন  দ র স েহর িনরী া কাজ স ািদত এবং িন ি  হয়। 

 
সরকাির াথ সংর েণ সকল ে  জবাবিদিহতা ও তা আনয়েনর লে  িম ম ণালেয়র অভ রীণ 

িনরী া সং া িহেসেব িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর িনরী া দল (Audit team) এর িনকট সরকাির াথ সংি  
নিথ, রিজ ার ও াসংিগক কাগজপ  উপ াপেনর িনেদশ থাকা সে ও কান কান ে  ানীয় শাসন অিডেটর চািহদা 
মাতােবক কাগজপ  ও কস নিথ উপ াপেন অিনহা কাশ কেরন। ফেল অিডেটর াভািবক কায ম হত হয়। 
ঃখজনক হেলও এ কথা সত  য বার বার তাগাদা িদেয়ও অিডট আপি র জবাব না পাওয়ার কারেণ তছ প ত কা  
কা  টাকা ও সরকাির স ি  ন ার করা স ব হয় না। ফাই ানিসয়াল ল এবং জাির  ল ১ম খে  এস, আর, 

৫৬৮ নং িবিধ মাতােবক অিডট আপি র জবাব আপি  াি র ১৪ ( চৗ ) িদেনর মে  অব ই রণ করেত হেব। 
ফাই ানিসয়াল েলর ৪২নং িবিধ মাতােবক ানীয় ক প  অিডটেক ায় সংগত সািবক সহেযািগতা দােনর কথা 
থাকেলও অেনক ে  ইহার তয় ঘেট। 

  
িত বৎসর িনরী া কায েমর ফলাফেলর উপর িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ র ক ক বািষক িতেবদন ণয়ন 

করা হেয় থােক। আেলাচ  ২০১৬-২০১৭ অথ বৎসেরর বািষক িতেবদন সরকাির াথ সংর েণ সহায়ক হেব এবং অ  
দ েরর ভাব িত উ ল করেব। বািষক িতেবদন ণয়েন য সকল কমকতা/কমচারী সািবক সহেযাগীতা ও সরাসির 
পির ম কেরেছন তােদর সকলেক আ িরক ধ বাদ জানাি  এবং ভিব েতও এ  ি য়া চলমান থাকেব বেল আমার 
িব াস। 

 
পিরেশেষ সকলেক আ িরক ধ বাদ জানাই। 

 
( মাঃ মিশউর রহমান) 

িহসাব িনয় ক (রাজ ) (চঃদাঃ) 
িম ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 



  
 
 

িচপ ঃ 
 

নং                          িববরণ া ন র 
 
 

১। িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর ম রী ত জনবেলর িববরণ ......................................................... ৫ 

২। অগােনা াম ................................................................................................................... ৬ 

৩। িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ র ক ক িনরীি ত িহসাবস েহর িব ািরত িববরণ .................................... ৭ 

৪। ২০১৬-২০১৭ অথ বছেরর রাজ  ও িভ,িপ িনরীি ত  িহসােবর কােযা িত িববরণ ............................... ৮ 

৫। ২০১৬-২০১৭ অথ বছেরর রাজ  িহসাব িনরী াকােল উদঘা ত অিনয়মাবলী ..................................... ৯-১১ 

৬। ২০১৬-২০১৭ অথ বছেরর রাজ  িহসাব িনরী ার সােথ টাকার, িবভাগ ও জলাওয়ারী িববরণ ................. ১২-১৩ 

৭। িবভাগওয়ারী ২০১৬-২০১৭ অথ বছেরর িবেশষ িহসাব িনরী া িতেবদন   ....................................... ১৪-৪২ 

৮। িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত রাজ  িহসাব িনরী া িতেবদেনর জলাওয়ারী িববরণ ...... ৪৩-৭৩ 

৯। ২০১৬-২০১৭ অথ বছেরর অিপত স ি  িহসাব িনরী ার সােথ টাকার, িবভাগ ও জলাওয়ারী িববরণ ....... ৭৪-৭৫ 

১০। িহসাব ত াবধায়ক(রাজ )ক ক দািখল ত অিপত স ি  িহসাব িনরী া িতেবদেনর জলাওয়ারী িববরণ- ৭৬-১০০ 

 
                                                                     

১ 



২০১৬-২০১৭ অথ বৎসেরর বািষক িনরী া িতেবদন- 
5

 
 

িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর ম রী ত জনবেলর িববরণঃ 
 

 
নং পেদর নাম িণ ম রী ত 

মাট জনবল 
িব মান 
জনবল 

মিহলা ষ  পদ 
সং া 

০১ িহসাব িনয় ক (রাজ ) ১ম িণ ০১ ০১ - ০১ - 

০২ সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) ১ম িণ ১০ ১০ ০২ ০৮ - 

০৩ িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ২য় িণ ৭৭ ৭৭ ০৫ ৭২ - 

০৪ িনরী ক (রাজ ) ৩য় িণ ৯০ ৭৬ ২৪ ৫২ ১৪ 

০৫ স টিলিপকার-কাম-কি উটার 
অপােরটর 

৩য় িণ ০১ ০১ - ০১ - 

০৬ অিফস সহকারী-কাম-কি ঃ 
া িরক 

৩য় িণ ২০ ১৫ ০৪ ১১ ০৫ 

০৭ গাড়ীচালক ৩য় িণ ০১ ০১ - ০১ - 

০৮ অিফস সহায়ক  ৪থ িণ ৭৯ ৬১ ০৫ ৫৬ ১৮ 

 মাট জনবল ২৭৯ ২৪২ ৪০ ২০২ ৩৭ 
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িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ র ক ক িনরীি ত িহসাব স েহর িব ািরত তািলকাঃ 
 
 

িনরী ণেযা  
অিফেসর ণী 

িব াস 

িনরী ণেযা  অিফেসর নাম িনরী ণেযা  িহসােবর 
নাম 

িনরী ণেযা  
িহসােবর 
সং া 

িতবছর 
িরেপােটর 

সং া 
 
 
 
 
 

ােনজেমট সাইট 

 
 
জলা শাসেকর কাযালয় 

এস.এ শাখা ৬৪  ৬৪  

এল.এ শাখা ৬৪  ৬৪  

িভ.িপ শাখা ৫৭  ৫৭  

জলা শাসক এর কাযালয়, রা ামা  মৗজা ান িহসাব ২৫   
০২   

 
 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

চীফ িহসাব ০২  

িভ.িপ শাখা ৪৬৫  ৪৬৫  

উপেজলা/রাজ  সােকল 

িম অিফস 
৫০৭   

৫০৬  
ইউিনয়ন িম অিফস/ িম 

অিফস 
৩,৪৬৩  

  
 
সেটলেম  সাইট 

 
 

িম রকড ও জিরপ অিধদ র 

সদর দ র ০১  ০১  

ঢাকা সেটলেম  অিফস ০১  ০১  

সেটলেম  স ০১  ০১  

িদয়ারা সেটলেম  অিফস ০৪  ০৪  

জানাল সেটলেম  অিফস ১৫  ১৫  

উপেজলা সহকারী 
সেটলেম  অিফস 

২৩2  ৩৮  

 
িম ম ণালেয়র 

িনয় ণাধীন বাড/ 
দ র/অিধদ র 

 
িম সং ার বাড 

সদর দ র ০১  ০১  

িবভাগীয় উপ- িম সং ার 
কিমশনার এর কাযালয় 

০৬  ০৬  

ভাওয়াল রাজ কাট অব 
ওয়াডস 

০১  ০১  

ঢাকা নওয়াব কাট অব 
ওয়াডস 

০১  ০১  

িম আপীল বাড সদর কাযালয় ০১  ০১  

িম শাসন িশ ণ ক  সদর কাযালয় ০১  ০১  

িম ম ণালয় িভ.িপ শাখা ০১  ০১  

                                                        সবেমাট= ৪,৯১৩  ১,২৩১  
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২০১৬-২০১৭ সেনর রাজ  ও িভ,িপ িহসােবর কােযা িত িববরণ 
 
 

িমক 
নং 

িহসােবর 
নাম 

িনরী ণেযা  
িহসােবর সং া 

মাট িনরীি ত 
িহসােবর সং া 

অবিশ  িহসােবর 
সং া 

ম  

বেকয়া হাল বেকয়া হাল বেকয়া হাল  
১। রাজ  ৩৫ ৪৪৪৭ ২৪ ৪৪০৩ ১১ ৪৪ - 
২। িভ,িপ ১০ ৫২৩ ৯ ৫০৮ ১ ১৫ - 

সবেমাট= ৪৫ ৪৯৭০ ৩৩ ৪৯১১ ১২ ৫৯  
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উদঘা ত তছ প, রাজ  িত ও আিথক িত ইত ািদর িববরণ 
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    ৪। ২০১৬-২০১৭ অথ বৎসের িনরী াকােল পিরলি ত িবিভ  ধরেনর অিনয়মস েহর বণনাঃ- 
 

আেলাচ  বৎসেরর িহসাবস হ িনরী াকােল িবিভ প অিনয়ম পিরলি ত হয়। সচরাচর  অিনয়মস েহর এক  সংি  
িববরণ িনে  দ  হেলাঃ 
 

(১) ইউিনয়ন িম অিফস অথবা উপেজলা িম অিফেসর কমকতা / কমচারীগণ ক ক আদায় ত সরকাির অথ তছ প করা 
হয়। সাধারণতঃ য য ি য়ায় তছ প করা হয় উহা িনে  উে খ করা হেলাঃ- 
 

(ক)  দািখলা অথবা িড.িস.আর এর মা েম আদায় ত অথ ৩নং, ৭নং ও ৪নং রিজ াের কম জমা করা হেয়েছ অথবা 
আেদৗ জমা করা হয়িন িকংবা সরাসির সরকাির কাষাগােরও জমা দয়া হয়িন। 

 

(খ) ৩নং ও ৭নং রিজ াের জমা ত অথ কান কান ে  ৪নং রিজ াের অ  করা হয়িন অথবা ত পিরমাণ 
অেপ া কম অ  করা হেয়েছ। 

 

(গ) ৩নং, ৪নং ও ৭নং রিজ াের জমা ত আদায়ী অেথর যাগফল ত যাগফল অেপ া কম দখান হেয়েছ। 
(ঘ) আদায়কারী কমচারী ক ক ‘‘ েসস িফ’’ বাবদ আদায়ী অথ সরকাির কাষাগাের অথবা সা িফেকট অিফসােরর 

িনকট জমা দয়া হয়িন। 
 

(২) দািখলায় দিশত িম উ য়ন কেরর যাগ অেনক ে ই যথাযথভােব করা হয়িন। ফেল সরকােরর ত পাওনা 
অেপ া কম আদায় করা হেয়েছ। 
 

(৩) যথাসমেয় িম উ য়ন কর আদায় না করায় অথবা আদােয়র জ সময়মত সা িফেকট কস দােয়র না করায় সরকােরর 
দাবী তামািদ হেয় গেছ। 
 

(৪) বেকয়া িম উ য়ন কর ও অ া  সরকাির দাবীর উপর দ কান কান ে  কম আদায় করা হেয়েছ অথবা কান 
কান ে  আেদৗ আদায় করা হয়িন। 

 

(৫) ২নং রিজ াের স কভােব দাবী টেন এবং দািখলার মা েম আদায় ত অথ িলিপব  কের উহা হাল নাগাদ না িলখা। 
 

(৬) ববত  বৎসেরর দাবী বাদ িদেয় পরবত  বৎসেরর দাবী আদায় করায় সরকােরর রাজ  িত হেয়েছ। 
 

(৭) বািতল ত দািখলার বরাত িদেয় তারণা লকভােব ২নং রিজ াের ওয়াশীল দয় হেয়েছ। ফেল সরকােরর আিথক িত 
সািধত হেয়েছ। 
 

(৮) অথ বৎসেরর শেষ যথাযথ ক প  ক ক দািখলা এবং িড.িস.আর বিহর অ ব ত পাতাস হ বািতল অথবা পরবত  
বৎসেরর বাহােরর জ  উহা নবায়ন করা হয়িন এবং অ া  ে  বািতল ত দািখলা এবং িড.িস.আর তদারককারী 
কমকতা ক ক সত ািয়ত করা হয়িন। 
 

(৯) কান হণেযা  কারণ দশােনা িতেরেক দািখলা বিহর পাতা বািতল করায় সরকাির ফেমর অপচয় হেয়েছ। 
 

(১০) দািখলা ও িড.িস.আর বিহর পাতা উে লকভােব অপ েয়ােগর জ  অপসারণ করা হেয়েছ। 
 

(১১) তহশীলদার ক ক ন ন ২নং রিজ ার খালা হেয়েছ িক  থানা রাজ  কমকতা িকংবা দািয় া  কান কমকতা 
ক ক সত ািয়ত িতেরেক উ  রিজ ার বহার এবং দাবীর টাকা আদায় করা হেয়েছ। 
 

(১২) কান কান ে  বে াব তক খাস জিমর সলামী এবং উহার িনধািরত িম উ য়ন কর আদায় করা হয়িন। 
 

(১৩) সায়রাত মহেলর ইজারার টাকা আদায় করা হয়িন অথবা আংিশক আদায় করা হেয়েছ। 
 

(১৪) স কভােব না শ জারী না কের এবং সােবক ইজারাদারেক কান না শ না িদেয় সায়রাত মহল িনলােম বে াব  
দয়া হেয়েছ। 

 

(১৫) অেনক ে  সায়রাত মহল আেদৗ ইজারা দয়া হয়িন। 
 

(১৬) সায়রাত মহেলর ৫০% িনলােমর টাকা িনলাম ােন আদায় করা হয়িন এবং এ প বা তা লক পিরেশাধেযা  দাবীর 
জ  অৈবধভােব িকি  ম র করা হেয়েছ। 
(১৭) সায়রাত মহল ইজারা বাবদ আদায়ী টাকা যথাযথ খােত জমা দয়া হয়িন। 
(১৮) এক  িনিদ  তািরখ পয  সবেমাট আদায় ত টাকা জারীেত জমা না িদেয় িকয়দাংশ বা স ণ আদায়কারীগণ হােত 
রেখেছন। 

(১৯) আদায়ী অথ সরকাির খােত জমা িদেত আদায়কারীগণ অ াভািবক িবল  কেরেছন। 
(২০) আদায়কারীগণ তােদর জামানেতর অেথর চেয় অিতির  অথ হােত রেখেছন। 
(২১) জারীেত জমা ত অথ জারী িরিসট রিজ ােরর সােথ থানা রাজ  বা কা নেগা ক ক য চাই করা হয়িন। 
(২২) খাস জিমর বে াব  এবং সরকােরর িনলাম খিরদ জিমর নঃ বে াবে র কান ব া হণ করা হয়িন। 
(২৩) ম রী ত নামজারী ও হাি ং িবভি করেণর েয়াজনীয় িফস যমন- নামজারী িফস, আিমন িফস ইত ািদ আদায় 
করা হয়িন। 
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(২৪) কান কান ে  াে র অিতির  মণ ভাতা দান করা হেয়েছ। 
(২৫) সরকাির অথ র ণােব েণর দািয়ে  িনেয়ািজত কমচারীেদর িনকট হেত কান কান ে  নগদ জামানেতর টাকা 
আদায় করা হয়িন। জািমন চেলকাও তারা স াদন কেরনিন। 
(২৬) কান কান অিফেস ৬নং ও ৮নং রিজ ার যথাযথভােব সংর ণ করা হয়িন। 
(২৭) অিধকাংশ তহশীল অিফেস ১নং ও ৩নং িরটাণ তরী করা হয়িন। 
(২৮) সরকাির যানবাহেনর ‘লগ’ বিহ কান কান অিফেস যথাযথভােব সংর ণ করা হয়িন এবং ি গত যাতায়ােতর ভাড়া 
আদায় করা হয়িন। 
(২৯) সরকাির টিলেফােনর জ  কান রিজ ার সংর ণ করা হয়িন। সরকাির টিলেফােনর অপ বহার করা হেয়েছ। 
(৩০) খাস জিম অ ায়ী বে াব  বাবদ া  অথ সকল ে  আদায় করা হয়িন। 
(৩১) ইশত টাকা উে  অথ দােনর ে  েয়াজনীয় ‘‘রাজ  েকট’’ সকল ে  নয়া হয়িন। 
(৩২) একসনা বে াবে র টাকা িবিভ  হাের আদায় করা হেয়েছ। 
(৩৩) আ ষাংিগক খরচ অেনক ে  িনয়ম বিহ ত হেয়েছ। 
(৩৪) আদায় ত সরকাির অথ যথাসমেয় জারীেত জমা না দয়ার পিরণিতেত আদায়কারীেদর হফাজত হেত অেনক ে  
খায়া গেছ। 

(৩৫) অিধকাংশ তহশীল িম ব াপনা া েয়েলর তীয় পিরে েদ বিণত িমর ণীিব াস কের িষ-অ িষ ও 
বািণিজ ক হাের িম উ য়ন কর িনধারণ ও আদায় না করবার দ ন সরকােরর আিথক িত সািধত হেয়েছ। 
(৩৬)  ব-আইনীভােব খাস, পিরত  ও িভ,িপ জিম নামজারী করা হেয়েছ।                                                                                                                              
(৩৭)  ব-আইনীভােব খাস, পিরত  ও িভ,িপ জিম সেটলেম  অপােরশেনর মা েম ি  মািলকানায় রকড করা 
হেয়েছ। 
 

      ৫। উদঘা ত তহিবল তছ প, য় িত ইত ািদর িববরণীঃ 
 

আেলাচ  অথ বৎসের িবিভ  জলায় সংঘ ত তহিবল তছ প, তামািদজিনত য় িত, সলামী অনাদায়, সায়রাত মহােলর 
অনাদায়ী ইজারার টাকা, অনাদায়ী বা কম আদায়ী দ অবে াব ত সায়রাত মহােলর সং া, ২নং রিজ াের য়া ওয়ািশল 
ইত ািদ অিনয়মাবলী িনে  দিশত হেলা। 
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২০১৬-২০১৭ সেন রাজ  িহসাব িনরী ার সােথ জিড়ত টাকার িবভাগওয়ারী িববরণ িন পঃ 

 

িমক নং িবভােগর নাম আ সাৎ ত টাকার পিরমাণ রাজ  িতর পিরমাণ 
১. ঢাকা িবভাগ, ঢাকা ২৮,১৩,৭৩৯.০০ ৭০,৫৯,১৫,৪৩১.০০ 
১. চ াম িবভাগ, িম া ৮,২৭,০৫০.৬৬ ১৩,৩০,৩৭৯.০০ 
২. িসেলট িবভাগ, িসেলট ১,১৭,৫৬১.০০ ১৩,৬৮,৪৬৪.০০ 
৩. রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী ১০,১৩,৫৬১.৫০ ৩,৭২,৬৮৫.৮০ 
৪. রং র িবভাগ, রং র ১৭,৯৩,১০৯.৩০ ২৫,৬৮,০৩৫.২৫ 
৫. বিরশাল িবভাগ, বিরশাল ৪,০৪,৭০৫.০০ ২১,৪৬,০৭৪.০০ 
৬. লনা িবভাগ, লনা ১০,১০,৯৬০.৮০ ২৭,৬৫,৯৯৭.৮৫ 
 সবেমাট= ৭৯,৮০,৬৮৭.২৬ ৭১,৬৪,৬৭,০৬৬.৯০ 

 
 

২০১৬-২০১৭ সেন রাজ  িহসাব িনরী ার সােথ জিড়ত টাকার জলাওয়ারী িববরণ িন পঃ 
 

িমক নং জলার নাম আ সাৎ ত টাকার পিরমাণ রাজ  িতর পিরমাণ 
১. নারায়ণ  ২,০০,০০৩.০০ ১,৯৫০.০০ 

২. মািনকগ  ১,৬৩,৪৯৪.০০ ৭,৪৬০.০০ 
৩. গাপালগ  ৬৭,৪৬৮.০০ ২৯,১০৫.০০ 

৪. ি গ  ৫৫,১৮০.০০ ২,৬৯৩.০০ 
৫. িকেশারগ  ৫৯,৫০৫.০০ ২৭,৬৪,১৭৮.০০ 

৬. গাজী র ৩,৫০,০২০.০০ ১৬,৭৪,৯২,৪২০.০০ 
৭. ফিরদ র ১,০২,৮৪০.০০ ২,৩৮,১৬,৮৮৩.০০ 

৮. ঢাকা-১ ২,০০,২৮৫.০০ ৫০,৬১,৭১,৫৭৫.০০ 
৯. ঢাকা-২ ০ ০ 
১০. ঢাকা-৩ ১,৩২,৫৬৩.০০ ১০,৪০,১২১.০০ 

১১. ঢাকা-৪ ৪,৭৫১.০০ ৩২,৬১৬.০০ 
১২. ঢাকা-৫ ৯,৭৮৫.০০ ১,৯৩২.০০ 

১৩. শরীয়ত র ৩৭,৭৩৭.০০ ১৮,১৭২.০০ 
১৪. টাংগাইল ১,২৯,৮৬৭.০০ ৪২,১২০.০০ 

১৫. নরিসংদী ১,১৯,৭১২.০০ ১১,৭২,৭৪২.০০ 
১৬. রাজবাড়ী ৫৫,২০৪.০০ ১,১৮০.০০ 
১৭. মাদারী র ৫৫,৩৭৯.০০ ৩৭,০৩৯.০০ 

১৮. ময়মনিসংহ (দঃ) ২,০৯,৮৮৩.০০ ২,০৮০.০০ 
১৯. ময়মনিসংহ (উঃ) ১,৬০,৩২৩.০০ ১৬,০৯,৭২৫.০০ 

২০. ন েকাণা ২,২০,৭০৫.০০ ৫,৩৬,৩০৬.০০ 
২১. জামাল র ৪,২৮,৩৬৩.০০ ১১,২০,৬৪৪.০০ 

২২. শর র ৫০,৬৭২.০০ ১৪,৪৯০.০০ 
২৩. চ াম (উঃ) ৯৯,১১৯.০০ ২৮,৯৫১০.০০ 
২৪. চ াম (দঃ) ০ ০ 

২৫. িম া (উঃ) ২,০৭,৪২৮.০০ ২,৬১,২৩১.০০ 
২৬. িম া (দঃ) ৪১,৫৫১.০০ ৩,০৫,৬০৯.০০ 

২৭. নায়াখালী ১,১১,২৫২.০০ ৭০.০০ 
২৮. ল ী র ২,৩৬,০৬২.০০ ৫,১৭৯.০০ 

২৯. ফনী ০ ০ 
৩০. ক বাজার ৬,৬২০.০০ ১,২৬০.০০ 
৩১. া ণবাড়ীয়া ৮৮,৪১৪.০০ ৭,৩৬৪.০০ 

৩২. চ দ র ১৬,৪৭৬.০০ ৪,৬০,১৫৬.০০ 
৩৩. রা ামা  পাবত  জলা ২০,১২৮.৬৬ ০ 

৩৪. িসেলট ২৮,৫০০.০০ ০ 
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িমক নং জলার নাম আ সাৎ ত টাকার পিরমাণ রাজ  িতর পিরমাণ 
৩৫. মৗলভীবাজার ১৩,৬৫৪.০০ ১৯,৪৮০.০০ 
৩৬. হিবগ  ৩১,৪৬৯.০০ ৫,২০৩.০০ 
৩৭. নামগ  ৪৩,৯৩৮.০০ ১৩,৪৩,৭৮১.০০ 

৩৮. রাজশাহী ১,৫১,৮৭৩.০০ ৫,৮০৮.০০ 
৩৯. নােটার ৯১,৮০৮.০০ ১,৪৪০.০০ 

৪০. চ পাইনবাবগ  ৯১,৭৯৮.০০ ৩২,৮৮৬.০০ 
৪১. নওগ  ১,৯৮,২৬৮.০০ ১,৭৫০.০০ 

৪২. পাবনা ৭৬,০৮৩.৫০ ১,৪১০.০০ 
৪৩. িসরাজগ  ৩৭,১৮৭.০০ ৩৭,৬৭৭.০০ 
৪৪. ব ড়া ২,২৯,৪৯১.০০ ২,৮৬,৯২৭.৮০ 

৪৫. জয় রহাট ১,৩৭,০৫৩.০০ ৪,৭৮৭.০০ 
৪৬. রং র ৯৮,৫৪৪.০০ ৪৩,৪১৮.০০ 

৪৭. িদনাজ র ১,০১,৪১১.০০ ২,৬৪০.০০ 
৪৮. িড় াম ১,৪০,৯০৭.০০ ২৩,০৪,২৩৩.০০ 

৪৯. গাইবা া ২,৫৬,৬২০.০০ ৪৯০.০০ 
৫০. লালমিনরহাট ৪,০৩,৫৭৬.০০ ২৮,০০০.০০ 
৫১. ঠা রগ ও ১,৩০,৩৬৭.৩০ ৪৭০.০০ 

৫২. প গড় ১,০৩,২০৩.০০ ৫০,৮৬৭.২৫ 
৫৩. নীলফামারী ৫,৫৮,৪৮১.০০ ১,৩৭,৯১৭.০০ 

৫৪. বিরশাল ১,৩২,৭৪৪.০০ ৪,১২,৬০৬.০০ 
৫৫. ভালা ৪৩,০৫৮.০০ ১১,৩২৫.০০ 

৫৬. প য়াখালী ১,৫৩,৯২৩.০০ ১৬,৭০,৫৭৪.০০ 
৫৭. িপেরাজ র ৪২,৫৭৫.০০ ১,৯৩২.০০ 
৫৮. বর না ২২,৯২৮.০০ ৪৫,৫০৭.০০ 

৫৯. ঝালকাঠী ৯,৪৭৭.০০ ৪,১৩০.০০ 
৬০. লনা ১,৫১,৪৭৯.০০ ২,০৬৬.০০ 

৬১. যেশার ৮১,২০৬.০০ ৪,৬৩,২৭২.০০ 
৬২. িঝনাইদহ ৮৫,৩৫৭.০০ ১০,৪৭,৯৩৯.০০ 

৬৩. ি য়া ১,৫৬,৫৪১.০০ ১০,৫৮,১৭৯.০০ 
৬৪. সাত ীরা ১৫,৪৮১.০০ ৬,৭৯১.০০ 

৬৫. বােগরহাট ১,৫১,২৫৫.০০ ২,৯১৬.৫০ 
৬৬. য়াডাংগা ১,১৯,৫০৩.০০ ৯৫,০২৬.০০ 
৬৭. মা রা ১,৫৪,৭১৩.০০ ১২,৮৮৭.০০ 

৬৮. নড়াইল ৯৫,৪২৫.৮০ ৭৬,৯২১.৩৫ 
 সবেমাট ৭৯,৮০,৬৮৭.২৬ ৭১,৬৪,৬৭,০৬৬.৯০ 

 
 

 

 
 



ঢাকা িবভাগ এর ২০১৫-২০১৬ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদনঃ 
 

নং নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাৎ রাজ  িত ম / হীত কায ম 
১ ০১২.১২ গাজী র গাজী র জলার র উপেজলাধীন িবিভ  ইউিনয়ন 

িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী 
কমকতাগণক ক আদায় ত িম উ য়ন কর বাবদ 
আদায়ী ৩৫,১৫৭/- ( য়ি শ হাজার একশত সাতা ) 
টাকা সরকাির খােত কম জমা  সং া  িবেশষ 

িতেবদন।  

২০১৫-২০১৬ ৩৫,১৫৭/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. ৩৩৮৬. 
৮১০.০১.০০৩.১৬-১১৪ তািরখঃ- ২৯/১২/১৬ 
এবং এ দ েরর ারক নং- 
৩১.০৫.33০০. ৭৯২.০১.০১2.১২.৯৫ 
তািরখঃ-০১/03/১7 মা েম জলা শাসক,  
গাজী র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২ ঐ ঐ  গাজী র জলার র উপেজলাধীন রাজাবাড়ী ইউিনয়ন 
িম অিফেস সরকাির াথ সংি  অিপত স ি র ক-

তফিসল  গেজট ত ১১.৪৭৫০ একর (এগার একর 
সােড় সাতচি শ শতাংশ) ায় য়ি শ িবঘা চালা ণীর 
জিম ি র নােম িম উ য়ন কর বাবদ আদায় করায় 
আ মািনক ায় ১০ কা  (দশ কা ) টাকা  ে র 
সরকাির স ি  বহাত হওয়া সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬  ১০,০০,০০,০০০/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. ৩৩৮৬. 
৮১০.০১.০০৩.১৬-১১৫, তািরখঃ-৩০/১২/১৬,  
এবং এ দ েরর ারক নং- ৩১.০৫.33০০. 
৭৯২.০১.০১2.১২.94 তািরখঃ-01/03/২০১7 
মা েম জলা শাসক,  গাজী র  বরাবর 
প  দয়া হেয়েছ। 

৩ ঐ ঐ গাজী র জলার কাপািসয়া উপেজলাধীন টাক 
নয়নবাজার ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ হলাল উি ন ক ক একই 
চালান (৪  চালান) ই অথ বৎসের জািলয়ািত কের 
ক াশ বিহেত পিরেশাধ দশন কের ১,৯৫,০৬৭/- টাকা 
এবং িবিভ  প ায় আদায় ত িম উ য়ন কর সরকাির 
খােত কম জমা কের ৪৬,০১৩/- টাকা, সবেমাট 
২,৪১,০৮০/- ( ই ল  একচি শ হাজার আিশ) টাকা 
আ সাত  সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ২,৪১,০৮০/-     িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৩৩৩৬. 
৮১০.০১.০০৩.১৭-১৮, তািরখঃ- ১২/০২/১৭,  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.33০০. 
৭৯২.০১.০১2.১২.193 তািরখ 
08/05/১7 মা েম জলা শাসক,  
গাজী র  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৪  ঐ ঐ গাজী র জলার কাপািসয়া উপেজলাধীন চ দ র 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িমসহকারী 
কমকতা জনাবিদলীপ মার দক ক আদায় ত 

িম উ য়ন কর সরকাির খােত জমা না কের 
৩,৫৬,৬৫৮/-(িতন ল  ছা া  হাজার ছয়শত 
আটা ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ৩,৫৬,৬৫৮/-  
 
 
 
 

িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. ৩৩৩৬. 
৮১০.০১.০০৩.১৬-৪৫ তািরখঃ- ১৫/০৬/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.33০০. 
৭৯২.০১.০১2.১২.৩১০ তাং-
১০/07/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
গাজী র  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 



২০১৬-২০১৭ অথ বৎসেরর বািষক িনরী া িতেবদন- 
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৫ ০১৯.১২ িকেশারগ  িকেশারগ  জলার ইটনা উপেজলাধীন বিড়বািড় 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ নজ লইসলামক ক 
সরকাির আদায়ী ৯,৫০৯/-(নয় হাজার প চশত 
নয়) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ৯,৫০৯/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৪৮০০. 
৮১৩.০১.০২১.১৪-৮০ তািরখঃ-০৫/১০/১৬ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 48০০. 
৭৯২.০১.০১9.১২.454 
তািরখঃ24/১0/১6 মা েম জলা শাসক,  
িকেশারগ   বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৬ ০১৩.১২ ন েকানা ন েকানা জলার মদন উপেজলাধীন 
জাহাংগীর র ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব মাঃ 
দেলায়ার হােসন, ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 

কমকতা ক ক ১৬,২০৬/-( ষাল হাজার ইশত 
ছয়) টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ১৬,২০৬/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৭২৫৬. 
৮১৫.০১.০০০.১৭-২২ তািরখঃ-০৫/০৩/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.৭2০০. 
৭৯২.০১.০১3.১২.১৭৭ তািরখঃ-
০২/05/১7 মা েম জলা শাসক,  
ন েকানা  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৭ ঐ ঐ ন েকানা জলার সদর উপেজলা পৗর িম 
অিফেসর জনাব মাঃ এনা ল হক,ইউিনয়ন 

িমউপ-সহকারী কমকতা ক ক ৬,৩৭৭/-(ছয় 
হাজার িতনশত সাতা র) টাকা সরকাির 
কাষাগাের জমা না িদেয়  তছ প সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

ঐ ৬,৩৭৭/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৭২৭৪. 
৮১৫.০১.০০০.১৭- ৬৩ তািরখঃ- ০২/০৭/১৭ 
এবং এ দ েরর ারকনং-৩১.০৫.৭2০০. 
৭৯২.০১.০১3.১২.৩০৪ তাং-১০/0৭/১৭ 
মা েম জলা শাসক,  ন েকানা  বরাবর 
প  দয়া হেয়েছ। 

৮ ঐ ঐ ন েকানা জলার সদর উপেজলাধীন আমতলা 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ই  নং-০৪/১৫-
১৬/৫৯/১৫-১৬, F ১৫২৮০১ হেত ১৫২৯০০ নং 
দািখলা বিহ  িনরী ায় উপ াপন না করা 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ -  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. ৭২৭৪. 
৮১৫.০১.০০০.১৭- ৫১ তািরখঃ- ০৫/০৬/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.৭2০০. 
৭৯২.০১.০১3.১২.৩০৫ তাং-১০/0৭/২০১৭ 
মা েম জলা শাসক,  ন েকানা  বরাবর 
প  দয়া হেয়েছ। 

৯ ঐ ঐ ন েকানা জলার সদর উপেজলাধীন মৗগািত 
ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব মানস মার পাল 
চৗ রী,ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ক ক 

এ া য়া িফসািরজ িলঃ এর িম উ য়ন কর 
বািণিজ ক হােরর েল িষ হাের আদায় করায় 
সরকােরর ১,১৪,১৫২/-(এক ল  চৗ  হাজার 
একশত বায়া ) টাকা রাজ িত সাধন সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

ঐ  ১,১৪,১৫২/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৭২৭৪. 
৮১৫.০১.০০০.১৭- ৫০ তািরখঃ- ০৫/০৬/১৭ 
এবং এ দ েরর ারকনং-৩১.০৫.৭2০০. 
৭৯২.০১.০১3.১২.৩০৬ তাং-১০/0৭/১৭ 
মা েম জলা শাসক,  ন েকানা  বরাবর 
প  দয়া হেয়েছ। 
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১০ ঐ ঐ ন েকানা জলার সদর উপেজলা িম অিফেসর ি  
ইউিনয়ন িম অিফেসরজনাব মাঃ খস  
আহে দ,ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ক ক 
৬,০৪৪/-(ছয় হাজার য়াি শ) টাকা সরকাির কাষাগাের 
জমা না িদেয়  তছ পসং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৬,০৪৪/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৭২৭৪. 
৮১৫.০১.০০০.১৭-৪৯ তািরখঃ- ০৫/০৬/১৭ এবং 
এ দ েরর ারকনং-৩১.০৫.৭2০০. ৭৯২.০১. 
০১3.১২.৩০৭ তাং-১০/0৭/১৭ মা েম জলা 

শাসক,  ন েকানা  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
১১ ১৬৫.১১ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার না াইল উপেজলাধীন 

জাহাংগীর র ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা ক ক িবিভ  উপােয় আদায়ী 
৫,৮৩৩/-(প চ হাজার আটশত তি শ) টাকা 
সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ৫,৮৩৩/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬১৭২. 
৮১১.০১.০০০.১৬-৮০ তাং-০৮/১১/১৬ এবং 
এ দ েরর ারকনং- ারক নং-৩১. ০৫. 
61০০.৭৯২.০১.165.১১.513       তািরখ-
21/11/১6 মা েম জলা শাসক,  
ময়মনিসংহ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১২ ১৬৫.১১ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার ল র উপেজলাধীন কামারগ ও 
ইউিনয়ন িম অিফেসর (ভার া ) ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা  জনাব মাঃ আিজ ল হকক ক 
সরকাির আদায়ী ১৪,৪৯৫/-( চৗ  হাজার চারশত 

চান ই) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ১৪,৪৯৫/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.6181. 
৮1১.০১.০০0.১6-9৮ তািরখঃ- ২৭/১২/১৬ এবং 
এ দ েরর ারকনং-৩১.০৫ 61০০.৭৯২.০১. 
165.১1.82 তাং-২৭/02/১7 মা েম জলা 

শাসক,  ময়মনিসংহ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৩ ঐ ঐ ময়মনিসংহ জলার ল র উপেজলাধীন বািলয়া 
ইউিনয়ন িম অিফেসর (ভার া ) ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ ইকবাল হােসন 
শাহীক ক সরকাির আদায়ী ১২,৬৩১/-(বার হাজার 
ছয়শতএকি শ)টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন 

ঐ ১২,৬৩১/-টাকা  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.6181. 
৮1১.০১.০০0.১6-9৯ তািরখঃ- ২৯/১২/১৬ এবং 
এ দ েরর ারকনং-৩১.০৫.61০০. ৭৯২.০১. 
165.১1.৮৩ তাং-২৭/02/১7 মা েম জলা 

শাসক,  ময়মনিসংহ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
১৪ ঐ ঐ ময়মনিসংহ জলার ল র উপেজলাধীন 

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

ঐ ১০,৩৩৬/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.6181. 
৮1১.০১.০০0.১6-97, তািরখঃ- ২৬/১২/১৬ এবং এ 
দ েরর ারকনং- ারক নং-৩১.০৫.61০০.৭৯২. 
০১.165.১1.৮৪ তািরখঃ২৭/02/১7 মা েম জলা 

শাসক,  ময়মনিসংহ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৫ ঐ ঐ ময়মনিসংহ জলার ঈ রগ  উপেজলাধীন সাহাগী 
ইউিনয়ন িম অিফেসর (ভার া ) ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আ ল গিণক ক সরকাির 
১,৬৭,৫১০/-(এক ল  সাতষি  হাজার প চশত দশ) 
টাকা রাজ িতসং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ  ১,৬৭,৫১০/- িহঃ তঃ (রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. 
6181.৮1১.১৯.০০0.১৩-১৭ তািরখঃ- ১২/০২/১৬ এবং 
এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫.61০০.৭৯২. ০১. 
165.১1.120 তািরখঃ-২০/03/২০১7 মা েম জলা 

শাসক,  ময়মনিসংহ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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১৬ ঐ ঐ ময়মনিসংহ জলার ঈ রগ  উপেজলাধীন 
আঠারবাড়ী ইউিনয়ন িম অিফেসর  ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা  জনাব মাঃ শিফ ল 
ইসলামক ক সরকাির আদায়ী ২০,৪৮৯/- (িবশ 
হাজার চারশত ঊনন ই) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ২০,৪৮৯/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. 
61০০.৮1১.১৯.০০0.১৩-৩১ তািরখঃ ১৫/০৪/১৭ এবং 
এ দ েরর  ারক নং-
৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.165.১1.194 তািরখঃ-
08/0৫/২০১7 মা েম জলা শাসক,  ময়মনিসংহ  
বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৭ ঐ ঐ ময়মনিসংহ জলার ঈ রগ  উপেজলাধীন 
রািজব র ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মািনক সরকার ক ক 
১,২০,৬৪৩/- (এক ল  িবশ হাজার ছয়শত 
ততাি শ) টাকা রাজ  িত সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

ঐ  ১,২০,৬৪৩/- িহঃ তঃ (রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. 
61০০.৮1১.১৯.০০0.১৩-৩৭ তািরখঃ- ১৫/০৫/১৭ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১. 
165. ১1.২৩২ তািরখঃ-২১/0৫/১7 মা েম জলা 

শাসক,  ময়মনিসংহ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৮ ০৪৩.১১ ঐ ময়মনিসংহ জলার ভা কা উপেজলাধীন ভবােডাবা 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ আশরাফ উি ন ক ক িবিভ  
উপােয় আদায়ী ৬,৪১২/-(ছয় হাজার চারশত বার) 
টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ৬,৪১২/-  িহঃ তঃ (রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. 
৬১১৩.৮১২.০১.০১৬.১৭-৮১তাং-১৯/০১/১৭ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
61০০.৭৯২.০১. 043.১১.71 তািরখঃ-
22/02/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
ময়মনিসংহ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৯ ঐ ঐ ময়মনিসংহ জলার াগাছা উপেজলাধীন 
খ য়াজানী ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আ ল বারী 

ক ক িবিভ  উপােয় আদায়ী ৬,০০০/- (ছয় 
হাজার) টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৬,০০০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬১৬৫. 
৮১২.০১.০১৬.১৭- ১১৪ তািরখঃ- ২৯/০৬/১৭ এবং 
এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫.61০০. 
৭৯২.০১.043.১১.308 তািরখঃ-১০/0৭/২০১7 
মা েম জলা শাসক,  ময়মনিসংহ  বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

২০ ০২৩.১৬১ গাপালগ  গাপালগ  জলার কািশয়ানী উপেজলাধীন 
আ য়াকাি  ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব শংকর মার 
বাৈড় ক ক ব ত দািখলা বিহ নং k- 
০৯৭৩০১ – ০৯৭৪০০ অিডেট উপ াপন না করা 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১৫-২০১৬ -  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৩৫৪৩. 
৮২১.০১.০১৭.১৬-৮৮ তািরখঃ- ৩১/১০/১৬ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
35০০.৭৯২.০১.০23.১6.৪৮৭ তািরখঃ-
১০/১১/২০১6 মা েম জলা শাসক,  
গাপালগ   বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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২১ ঐ ঐ গাপালগ  জলার সদর উপেজলা সহকারী 
সেটলেম  অিফেসর সােভয়ার (ভার া  
পশকার) জনাব আিম ল হক ক ক িড,িস,আর 

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

ঐ ৬৭,৬২০/-  এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.35০০. 
৭৯২.০১.০23.১6.253তাং-04/06/১7 
মা েম িন ি  করা হেয়েছ। 

 
 

২২ ০৪৪.১২ নরিসংদী নরিসংদী জলার রায় রা উপেজলাধীন রাধানগর 
ইিউনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ ওসমান গিন ক ক ৪,৩১০/-
( চার হাজার িতনশত দশ) টাকা  আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ৪,৩১০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬৮৬৪. 
৮০৯.০১.০২৫.১৭-২৫ তািরখঃ- ২৮/০৩/১৭ এবং 
এ দ েরর ারকনং-৩১.০৫.68০০. 
৭৯২.০১.০৪৪.১২.১৫৮ তাং-২৬/০৪/১৭ মা েম 
জলা শাসক,  নরিসংদী  বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
২৩ ঐ ঐ নরিসংদী জলার রায় রা উপেজলাধীন ছা র 

ইিউনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব অ ন চ  দবনাথ ক ক 
৪,২০৫/-( চার হাজার ইশত প চ) টাকা  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 

ঐ ৪,২০৫/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬৮৬৪. 
৮০৯.০১.০২৫.১৭-২৬,তািরখঃ- ২৮/০৩/১৭ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
68০০.৭৯২.০১.০৪৪.১২.১৫৯তািরখঃ- 
২৬/০৪/২০১৭ মা েম জলা শাসক,  
নরিসংদী  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২৪ ঐ ঐ নরিসংদী জলার বলাব উপেজলাধীন িব াবাইদ 
ইিউনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব আ ল কােদর ক ক আ সাত 
২,৯৯৯/-( ই হাজার নয়শত িনরান ই) টাকা  এবং 
রাজ িত ১,৭২২/-টাকা সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ২,৯৯৯/- ১,৭২২/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬৮০৭. 
৮০৯.০১.০২৫.১৭-৩১, তািরখঃ- ২৩/০৪/১৭ এবং 
এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 68০০. 
৭৯২.০১.০৪৪.১২.220 তািরখঃ-১৭/০5/২০১৭ 
মা েম জলা শাসক,  নরিসংদী  বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

২৫ ঐ ঐ নরিসংদী জলার বলাব উপেজলাধীন সা াবাদ 
ইিউনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ ল ইসলাম ক ক আ সাত 
৭০৬/-(সাতশত ছয়) টাকা  এবং রাজ িত 
১৩,৭৯১/-টাকা সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৭০৬/- ১৩,৭৯১/- িহঃতঃ(রাঃ)এর ারক নং-৩১.০৫.৬৮৬৪. 
৮০৯.০১.০২৫.১৭-২৫ তািরখঃ- ২৮/০৩/১৭ এবং 
এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 68০০. 
৭৯২.০১.০৪৪.১২.২২১ তাং-১৭/০5/১৭ মা েম 
জলা শাসক,নরিসংদী বরাবরপ  দয়া হেয়েছ। 

২৬ ঐ ঐ নরিসংদী জলার বলাব উপেজলা িম অিফস এর 
নািজর জনাব মাঃ নাঈম িময়া ক ক আ সাত 
১০,৬০০/- (দশ হাজার ছয়শত ) টাকা  এবং 
রাজ িত ১০/-টাকা সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ১০,৬০০/- ১০/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬৮০৭.৮০৯. 
০১.০২৫.১৭-৩৯ তািরখঃ- ০১/০৬/১৭ এবং এ দ েরর  

ারক নং-৩১.০৫. 68০০.৭৯২.০১.০৪৪. ১২.৩০৯ 
তািরখঃ-১০/০৭/২০১৭ি ঃ মা েম জলা শাসক,  
নরিসংদী  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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২৭ ০৪২.১১ ফিরদ র ফিরদ র জলার সদর উপেজলাধীন পৗরসভার 
অধীন  ৯  হাট বাজােরর ১৪২৩ সােলর ইজারার 

ে র উপর ৫% সালামীর টাকা ৭- িম রাজ খােত 
মং-২২,২৯,২৩০/-(বাইশ ল  উনি শ হাজার ইশত 
ি শ) টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না করা সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬  ২২,২৯,২৩০/ িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.২৯৫৬. 
৮১৮.০১.০১১.১৬- ৮৯ তািরখঃ- ১৯/০৯/১৬ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
29০০.৭৯২.০১.০৪2.১1.483তাং 
08/1১/১6 মা েম জলা শাসক,  
ফিরদ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২৮ ঐ ঐ ফিরদ র জলার ম খালী উপেজলাধীনম খালী 
পৗরসভার হাট বাজােরর ১৪২৩ সােলর ইজারার 
ে র উপর ৫% সালামীর টাকা ৭- িম 

রাজ খােত মং-১,৭৬,৯০৫/-(এক ল  িছয়া র 
হাজার নয়শত প চ) টাকা সরকাির কাষাগাের 
জমা না করা সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ  ১,৭৬,৯০৫/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.২৯৫৬. 
৮১৮.০১.০১১.১৭-৫৫,তািরখঃ-১৬/০৭/১৭ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
29০০.৭৯২.০১.০৪2.১1.403 তািরখ- 
09/8/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
ফিরদ র  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২৯ ০০৭.১৩ জামাল র জামাল র জলার দওয়ানগ  উপেজলাধীন ডাংধরা 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ আজমল হােসন ক ক িম 
উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী ২,৫৮,৩০৬/-( ই 
ল  আটা  হাজার িতনশত ছয়) টাকা আ সাৎএবং 
১২,৫৬৮/-(বার হাজার প চশত আটষি ) টাকা 
রাজ  িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১৫-২০১৬ ২,৫৮,৩০৬/- ১২,৫৬৮/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৩৯০০. 
৮১৬.০১.০২৯.০৩-১২,তািরখঃ-০১/০৯/১৬ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
39০০.৭৯২.০১.০07.১3.422 তািরখঃ-
28/09/২০১6 মা েম জলা শাসক,  
জামাল র  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 

৩০ ঐ ঐ জামাল র জলার বকশীগ  উপেজলাধীন ধা য়া 
কামাল র ইউিনয়ন িম অিফেসর  জনাব মাঃ 
ফিরদ র রহমান ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
ক ক িম উ য়ন কর কম হাের আদায় করায় 
সরকােরর মাট ২৬,০৮১/-(ছাি শহাজার একািশ) 
টাকা রাজ  িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ২৬,০৮১/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৩৯০০. 
৮১৬.০১.০২৯.০৩-28 তািরখঃ- 01/10/১৬ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
39০০.৭৯২.০১.০07.১3.496 তাং-
14/11/১৬ মা েম জলা শাসক,  
জামাল র  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩১ ঐ ঐ জামাল র জলার মাদারগ  উপেজলা িম 
অিফেসর নািজর জনাব মাঃ মিফ র রহমান 
ক ক ৩০,৭৭০/-(ি শ হাজার সাতশত স র) 
টাকা রাজ  িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ  ৩০,৭৭০/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৩৯৫৮. ৮১৬. 
০১.০০০.১৭-২২ তািরখঃ- ২১/০৩/১৭ এবং এ 
দ েরর  ারক নং-৩১.০৫.39০০. 
৭৯২.০১.০07.১3.১৬৪ তািরখঃ-২৬/04/১7 
মা েম জলা শাসক,  জামাল র  বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 
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৩২ ঐ ঐ জামাল র জলার মাদারগ  উপেজলাধীন জাড়খালী 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ খােল ল ইসলাম ( বতমােন 
িপংনা ইউিনয়ন িম অিফস, সিরষাবাড়ী) ক ক িম 
উ য়ন কর বাবদ আদায়ী মাট ৪৯,৩১৬/-(উনপ াশ 
হাজার িতনশত ষাল) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

ঐ ৪৯,৩১৬/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৩৯৫৮. 
৮১৬.০১.০০০.১৭-১০ তািরখঃ- ২৩/০২/১৭ এবং 
এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
39০০.৭৯২.০১.০07.১3.162 তাং-২৬/04/১7 
মা েম জলা শাসক,  জামাল র  বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

৩৩ ঐ ঐ জামাল র জলার সিরষাবাড়ী উপেজলা িম 
অিফেসর নামজারী জমা িবভােগর িফ কম 
আদােয়র ফেল ২৪,৪৩৫/-(চি শ হাজার চারশত 
প ি শ) টাকা রাজ  িত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

ঐ  ২৪,৪৩৫/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৩৯৫৮. 
৮১৬.০১.০০০.১৭-২৩ তািরখঃ- ৩০/০৩/১৭ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
39০০.৭৯২.০১.০07.১3.১৬৩ তাং-
২৬/04/১7 মা েম জলা শাসক,  
জামাল র  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩৫ ০৬২.১২ মািনকগ  মািনকগ  জলার হিররাম র উপেজলা িম 
অিফেসর নািজর জনাব শীল চ  রায় ( বতমােন 
িশবালয় উপেজলা িম অিফেস কমরত) সরকাির 
আদায়ী ৪২,৫৫০/-(িবয়াি শহাজার প চশত প াশ) 
টাকা আ সাৎসং া  িবেশষ  িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ৪২,৫৫০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৫৬২৮. 
৮০৮.০১.০০৯.১৭- ৫১ তািরখঃ- ১৭/০৭/১৭ এবং 
এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
56০০.৭৯২.০১.০62.১২.৪০৮তাং১০/0৮/১7 
মা েম জলা শাসক,  মািনকগ   বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

৩৬ ঐ ঐ মািনকগ  জলার িঘওর উপেজলাধীন 
বািলয়ােখাড়া ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব মাঃ 
আ র রিহম মা া ( বতমােন নব াম ইউিনয়ন 

িম অিফেস কমরত) ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা  ক ক সরকাির আদায়ী ৮,৯৪১/-
(আটহাজার নয়শত একচি শ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ  িতেবদন। 

ঐ ৮,৯৪১/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৫৬২২. 
৮০৮.০১.০০৯.১৭- ৩৪,তািরখঃ- ১৭/০৫/১৭ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
56০০.৭৯২.০১.০62.১২.251তাং-
28/05/১7 মা েম জলা শাসক,  
মািনকগ   বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩৭ ঐ ঐ মািনকগ  জলার িঘওর উপেজলাধীন সদর 
ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব মাঃ আ  জািহদ 
ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা  ক ক 
সরকাির আদায়ী ১৭,৫৮৬/-(সেতরহাজার প চশত 
িছয়ািশ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ  

িতেবদন। 
 

ঐ ১৭,৫৮৬/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৫৬২২. 
৮০৮.০১.০০৯.১৭- ৩৩ তাং- ০২/০৫/১৭ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
56০০.৭৯২.০১.০62.১২.234তািরখঃ-
21/05/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
মািনকগ   বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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৩৮ ঐ ঐ মািনকগ  জলার িঘওর উপেজলাধীন সদর 
ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব মাঃ ইসহাক আলী 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা  ক ক সরকাির 
আদায়ী ৪৪,৪৬১/-( য়াি শহাজার চারশত 
একষি ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ  

িতেবদন। 

ঐ ৪৪,৪৬১/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৫৬২২. 
৮০৮.০১.০০৯.১৭- ৩২ তািরখঃ- ০২/০৫/১৭ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
56০০.৭৯২.০১.০62.১২.230 তাং-
21/5/১7 মা েম জলা শাসক, 
মািনকগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

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

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

ঐ ৬,৩৭০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৫৬১০. 
৮০৮.৫৩.০১০.১৭- ২৫ তািরখঃ- ১৭/০৪/১৭ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
56০০.৭৯২.০১.০62.১২.181তািরখঃ-  
02/05/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
মািনকগ   বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

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

ঐ ৪,০২০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৫৬১০. 
৮০৮.৫৩.০১০.১৭- ২৪ তািরখঃ- ১৭/০৪/১৭ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
56০০.৭৯২.০১.০62.১২.180 তািরখঃ-
02/05/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
মািনকগ   বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৪১ ঐ ঐ মািনকগ  জলার দৗলত র উপেজলা িম 
অিফেসর িভিপ শাখার অিফস সহকারী, নািজর  
জনাব মাঃ বিছর উি ন ক ক সরকাির আদায়ী 
৬,৮৫০/-(ছয়হাজার আটশত প াশ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ  িতেবদন। 

ঐ ৬,৮৫০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৫৬১০. 
৮০৮.৫৩.০১০.১৭- ২৬ তািরখঃ- ১৭/০৪/১৭ 
এবং এ দ েরর  ারক নং-৩১.০৫. 
56০০.৭৯২.০১.০62.১২.179 তািরখঃ-
02/05/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
মািনকগ   বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

42 060.12 নারায়নগ  নারায়নগ  জলার ব র উপেজলাধীন ব র 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতা জনাব উে  রামানা 
কিরমক ক সরকাির আদায়ী ৫৪,৩৩০/-( য়া  
হাজার িতনশত ি শ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 
 

২০১৫-২০১৬ ৫৪,৩৩০/-  িহঃতঃ(রাঃ)এর ারক নং-৩১.০৫. ৬৭০০. 
৮০৭.০১.০০৫.১৩-৫০ তাং-১০/০৬/১৬ এবং 
এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.6৭০০. 
৭৯২.০১.০60.১২.423     তািরখঃ-
20/08/১7 মা েম জলা শাসক, 
নারায়ণগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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৪৩ ঐ ঐ নারায়নগ  জলার ব র উপেজলাধীন মদনগ  
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতা জনাব লাল চ  দবনাথক ক 
সরকাির আদায়ী ২৫,৬২১/-( িচশ হাজার ছয়শত 
এ শ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ২৫,৬২১/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬৭০০. 
৮০৭.০১.০০৫.১৩- ২৭ তািরখঃ- ১০/০৬/১৬ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
6৭০০.৭৯২.০১.০60.১২.42২ তাং-
20/08/১7 মা েম জলা শাসক, 
নারায়ণগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৪৪ ০৫০.১২ ীগ  ীগ  জলার সদর উপেজলা িম অিফেসর 
নািজর জনাব মাঃ মিন ামানক ক সরকাির 
আদায়ী ১৭,২৫০/-(সেতর হাজার ইশত চা র) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ১৭,২৫০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৫৯০০. 
৮০৬.০১.০১০.১৩- ৪৬ তািরখঃ-০৯/০৭/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 59০০. 
৭৯২.০১.০50.১২.421 তািরখঃ-
20/0৮/১৭ মা েম জলা শাসক, 

ীগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

 
রাজশাহী িবভাগ এর ২০১৫-২০১৬ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদন 

 

নং নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাৎ রাজ  িত ম / হীত কায ম 
১ ১২৩.১১ নােটার নােটার জলার িসংড়া উপেজলাধীন 

ইাটালী ও ডািহয়া ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতাগন ক ক যথা েম ২,৩৫৪/- 
টাকা ও ৪,৫০৬/- টাকা সরকাির 
কাষাগাের জমা না িদেয় তছ প সং া  

িবেশষ িতেবদন। 
 
 

২০১৫-২০১৬ ২,৩৫৪/-  
এবং 

৪,৫০৬/-  

  
 

িন ি  
 

২ ০২৬.১১ ব ড়া ব ড়া জলার নট উপেজলাধীন 
বড়ইতলী ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ভার া  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ জািকর হােসনক ক 
সরকাির আদায়ী 24,955/-(চি শ 
হাজার নয়শত প া ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ২৪,৯৫৫/-   িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.১০০০. 
৮৫২.০১.০১৪.১৭–৭৭ তািরখঃ- ০১/০৮/১৭ 
  এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
10০০.৭৯২.০১.০26.১1.424    
তািরখঃ-20/০8২০/১7 মা েম জলা 

শাসক,  নােটার  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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৩ ০০৮.১৫ জয় রহাট জয় রহাট জলার কালাই উপেজলাধীন 
উদয় র ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ আ ল মা ােলবক ক সরকাির 

আদায়ী ৮,৪০৬/-(আট হাজার চারশত 
ছয়) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ৮,৪০৬/-     িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৩৮০০. 
৮৫৩.০১.০১৪.১৭- ২৭ তািরখঃ-০৩/০৭/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
38০০.৭৯২.০১.০08.১5.324 
তািরখঃ-13/07/২০১7 মা েম জলা 

শাসক, জয় রহাট বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

৪ ১১২.১১ নওগ  নওগ  জলার সাপাহার উপেজলা িম 
অিফেসর নািজর সয়দ রিফ ল ইসলাম 
(বতমােন প ীতলা) ক ক জাল/ িজত 
চালান মারফত পিরেশাধ দিখেয় 
সরকাির ১৯,৫৫০/-(উিনশ হাজার 
প চশত প াশ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ১৯,৫৫০/-   িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬৪৮৬. 
৮৪৮.০১.০৩৭.১৬-২২১ তািরখঃ-১৭/০৮/১৬  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
64০০.৭৯২.০১.112.১1.363 তাং-
29/৮/১6 মা েম জলা শাসক,  নওগ  
বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 

৫ ঐ ঐ নওগ  জলার মা া উপেজলাধীন মা া- 
া ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম  উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
লাল হােসনক ক সরকাির আদায়ী 

৭৫,৫৫৫/-( চা র হাজার প চশত 
প া ) টাকা কাষাগাের জমা না কের 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ ৭৫,৫৫৫/-   িন ি  
 

৬ ঐ ঐ নওগ  জলার সাপাহার উপেজলাধীন 
আইহাই-পাতাড়ী ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ আলাউি নক কিবিধবিহ ত ভােব 

খাস খিতয়ান  ৩.১১ একর স ি র 
ি  মািলকানায় দািখলা দান করায় 

সরকােরর আ মািনক ৫৭,০০০০০/-
(সাতা  ল ) টাকা িত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

ঐ  ৫৭,০০০০০/-টাকা িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬৪৮৬. 
৮৪৮.০১.০৩৭.১৬-২৩৫ তািরখঃ-০১/১১/১৬ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
64০০.৭৯২.০১.112.১1.484 তািরখঃ-
08/11/১6 মা েম জলা শাসক,  নওগ  
বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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৭ ঐ ঐ নওগ  জলার রাণীনগর উপেজলাধীন 
রাণীনগর- গানা ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম  উপ-সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ ইয়ািছন আলীক ক সরকাির 
আদায়ী ৩৭,৭২২/-(স ইি শ হাজার 
সাতশত বাইশ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৩৭,৭২২/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬৪৮৫. 
৮৪৮.০১.০৪৪.১২- ২৬৪ তািরখঃ-
১৩/০৩/১৭ এবং এ দ েরর ারক নং-
৩১.০৫.64০০.৭৯২.০১.112.১1.165                                       
তািরখঃ-২৬/04/২০১7 মা েম জলা 

শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 

৮ ঐ ঐ নওগ  জলার সদরউপেজলাধীন কীি র-
বষাইল ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম  উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাসাঃ 
ফােতমা খা নিবিধবিহ ত ভােব সরকােরর  
“ক  ” গেজট  অিপত স ি  াি  
মািলকানায় দািখলা দান করায় সরকাির 
স েদর িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬   িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬৪৬০. 
৮৪৮.০১.০৪৬.১৬-২৮৮ তািরখঃ-
০১/০৬/১৭ এবং এ দ েরর ারক নং-৩১. 
০৫.64০০.৭৯২.০১.112.১1.(2য়খ ). 
396 তািরখঃ-07/0৮/২০১7 মা েম 
জলা শাসক, নওগ  বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
৯ ১৪২.১১ রাজশাহী রাজশাহী জলার বাগমারা উপেজলাধীন 

তােহর র ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
এস এম সাই ল ইসলামক ক সরকাির 
আদায়ী ১১,৬৫৪/- (এগার হাজার ছয়শত 
য়া ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ১১,৬৫৪/-   িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৮১১২. 
৮৪৬.০১.০৩৯.১৬-৩০ তািরখঃ-২০/০৪/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
81০০.৭৯২.০১.১৪2.১1.227               
তািরখঃ-21/05/২০১৭ মা েম জলা 

শাসক, রাজশাহী বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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রং র িবভাগ এর ২০১৫-২০১৬ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদন 
 
 

নং নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাৎ রাজ  িত ম / হীত কায ম 
১ ১১১.১১ 

(২য় খ ) 
িদনাজ র িদনাজ র জলার িবরাম রউপেজলা 

িম অিফস এর নািজর কাম ক ািশয়ার 
ক ক মাট ৮,০৫২/- (আট হাজার 
বায়া  ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন।  

২০১৫-২০১৬ ৮,০৫২/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.২৭৩০. 
৮৫৯.০১.০০৭.১৩-১৮৮ তাং-০৭/০২/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.2৭০০. 
৭৯২.০১.1১1.১1(২য়খ ).79 তািরখঃ-
27/02/১7 মা েম জলা শাসক,  
িদনাজ র  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২ ঐ  ঐ িদনাজ র জলার িচিররব র 
উপেজলাধীন আ ল র ইউিনয়ন িম 
অিফস  ও উপেজলা িম অিফস এর 
ইউিনয়ন িম সহকারী ও নািজর কাম 
ক ািশয়ার ক ক মাট ২,০০০/- ( ই 
হাজার ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 
 

২০১৫-২০১৬ ২,০০০/-   িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.২৭৩০. 
৮৫৯.০১.০০৭.১৩- ১৮৬, ১৮৭ তািরখঃ- 
০৭/০২/১৭  এবং এ দ েরর ারক নং-৩১. 
০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1 (২য় খ ). ৮০ 
তািরখঃ-27/02/১7 মা েম জলা শাসক, 
িদনাজ র  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

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

২০১৫-২০১৬ ৫,১০২/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.২৭৩০. 
৮৫৯.০১.০০৭.১৩- ১৮৫, ১৮৭ তািরখঃ- 
০৭/০২/১৭  এবং এ দ েরর ারক নং-৩১. 
০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1 (২য় খ ). ৮১ 
তািরখঃ-27/02/২০১7 মা েম জলা 

শাসক,িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৪ ঐ ঐ িদনাজ র জলার বীরগ  উপেজলাধীন 
ইউিনয়ন িম অিফস স েহর ইউিনয়ন 

িম সহকারীকমকতাগণ ক ক 
মাট৯,৮৭২/-(নয় হাজার আটশত 

বাহা র ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

 

ঐ ৯,৮৭২/-   িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.২৭১২. 
৮৫৯.০১.০০৭.১৩-২৩৬ তাং-২১/০৬/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১. ০৫.2৭০০. 
৭৯২.০১.1১1.১1(২য়খ ).৩১৪ তািরখঃ-
১৩/0৭/১7 মা েম জলা শাসক, 
িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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৫ ঐ ঐ িদনাজ র জলার ঘাড়াঘাট 
উপেজলাধীন লািক র ইউিনয়ন িম 
অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী, 
জনাব হ াদ চ  রায় ক ক মাট 
১,২২৫/-(এক হাজার ইশত িচশ ) 
টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 
 

ঐ ১,২২৫/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.২৭৪৩. 
৮৫৯.০১.০০৭.১৩-২৪০তািরখঃ- ২২/০৬/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.2৭০০. 
৭৯২.০১.1১1.১1(২য়খ ).৩১৫ তািরখঃ-
১৩/0৭/২০১7ি ঃ মা েম জলা শাসক,  
িদনাজ র  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৬ ঐ ঐ িদনাজ র জলার খানসামা 
উপেজলাধীন ভড়েভড়ী ইউিনয়ন িম 
অিফস এর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী, 
জনাব দীপ মার রায়(ভার া ) ক ক 
মাট ৩,০০০/-(িতন হাজার) টাকা 

আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৩,০০০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. 
২৭৬০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩- ২৪০ তািরখঃ- 
২১/০৬/১৭ এবং এ দ েরর ারক নং-৩১. 
০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(২য়খ ).৩১৬             
তািরখঃ-১৩/0৭/২০১7ি ঃ মা েম জলা 

শাসক, িদনাজ র বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

৭ ঐ ঐ িদনাজ র জলার লবাড়ী 
উপেজলাধীনিশবনগর ইউিনয়ন িম 
অিফস এর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী, 
জনাব আ ল মা ােলব(ভার া ) ক ক 
মাট ৩,১৩৪/-(িতন হাজার একশত 
চৗি শ ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

 

ঐ ৩,১৩৪/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.২৭৩৮. 
৮৫৯.০১.০০৭.১৩-২৪০তািরখঃ- ২১/০৬/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.2৭০০. 
৭৯২.০১.1১1.১1(২য়খ ).৩১৭ তািরখঃ-
১৩/0৭/১7 মা েম জলা শাসক, 
িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৮ ঐ ঐ িদনাজ র জলার িবরল 
উপেজলাধীনভা ারা ইউিনয়ন িম 
অিফস এর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী, 
জনাব িবেন মার রায় (ভার া ) 
ক ক মাট ২,৮৫৪/-( ই হাজার 
আটশত য়া  ) টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ ২,৮৫৪/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.২৭১৭. 
৮৫৯.০১.০০৭.১৩-২৪০ তািরখঃ- 
২১/০৬/১৭ এবং এ দ েরর ারক নং-৩১. 
০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(২য়খ ).৩১৮             
তািরখঃ-১৩/0৭/১7 মা েম জলা শাসক, 
িদনাজ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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৯ ঐ ঐ িদনাজ র জলার হািকম র উপেজলা 
িম অিফস এর নািজর কাম ক ািশয়ার 

জনাব বা ল হােসন ক ক মাট 
২,৩০০/-( ই হাজার িতনশত ) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 

ঐ ২,৩০০/-টাকা  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. ২৭৪৭. 
৮৫৯.০১.০০৭.১৩-২৩০তািরখঃ- ২১/০৬/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.2৭০০. 
৭৯২.০১.1১1.১1(২য়খ ).৩১৯ তািরখঃ-
১৩/0৭/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
িদনাজ র  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১০ ১২০.১১ নীলফামারী নীলফামারী জলার সয়দ র 
উপেজলাধীন পৗর িম ও বাংগালী র 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
মিজবর রহমান ক ক ২,২৮,৫৩৬/-( ই 
ল  আঠাশ হাজার প চশত ছি শ) টাকা 
সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ২,২৮,৫৩৬/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. 
৭৩৬৪.৮৫৭.৭৯২.১৭-৩৭ তাং-২২/০৬/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
৭3০০.৭৯২.০১.120.১1.৩৪৩ তািরখঃ- 
১৮/07/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
নীলফামারী  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

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

িতেবদন। 
 

ঐ ৮৬,২৫০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-
৩১.০৫.৭৩৬৪.৮৫৭.৭৯২.১৭-৩৮  তািরখঃ- 
২২/০৬/১৭ এবং এ দ েরর ারক নং-৩১. 
০৫.৭3০০.৭৯২.০১.120.১1.৩৪২          
তািরখঃ-১৮/07/২০১7 মা েম জলা 

শাসক, নীলফামারী বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

১২ ০১১.১৩ গাইবা া গাইবা া জলার গািব গ  
উপেজলাধীন কামিদয়া ইউিনয়ন িম 
অিফেস িম সং ার অ ােদশ ১০/৮৪ 
লংঘন কের িসিলং বিহ ত (২৪.৯৬ — 
২০.০০) = ৪.৯৬ একর অথাৎ ায় ১৫ 
িবঘা জিম সরকার বরাবের সমপন না 
কের অৈবধভােব ভাগদখল সং া  
িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ  ৪.৯৬ একর অৈবধ 
ভাগদখল 

িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৩২০০. 
৮৫৬.০১.০০২.১৪-৮৭ তািরখঃ-০৫/১০/১৬  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
32০০.৭৯২.০১.০১1.১3.452     
তািরখঃ-24/১0/২০১6 মা েম জলা 

শাসক,  গাইবা া  বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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১৩ ঐ ঐ গাইবা া জলার গািব গ  
উপেজলাধীন ছাপমারা ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী 
জনাব রাক ল ইসলাম ক ক ৬,৬৮৬/-
(ছয় হাজার ছয়শত িছয়ািশ) টাকা 
সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ ৬,৬৮৬/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. 
৩২০০.৮৫৬.০১.০০২.১৪-৮৬ তািরখঃ-
০২/১০/১৬ এবং এ দ েরর ারক নং-
৩১.০৫.32০০.৭৯২.০১.০১1.১3.45৩     
তািরখঃ-24/১0/২০১6ি ঃমা েম জলা 

শাসক, গাইবা া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 

১৪ ঐ ঐ গাইবা া জলার লছিড় উপেজলাধীন 
বা িরয়া ইউিনয়ন িম অিফেস িম সং ার 
অ ােদশ ১০/৮৪ লংঘন কের িসিলং 
বিহ ত (৪১.৭৪ — ২০.০০) = ২১.৭৪ 
একর অথাৎ ৬৫ িবঘা জিম সরকার বরাবের 
সমপন না কের অৈবধভােব ভাগদখল 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ  ২১.৭৪ একর অৈবধ 
ভাগদখল 

িহঃতঃ(রাঃ)এর ারক নং-৩১.০৫. ৩২০০. 
৮৫৬.০১.০০২.১৪-২৬ তাং-৩০/০৩/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
32০০.৭৯২.০১.০১1.১3.১৬০     তাং-
2৬/০৪/২০১৭ মা েম জলা শাসক,  
গাইবা া  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৫ ঐ ঐ গাইবা া জলার সা া র 
উপেজলাধীন ফিরদ র ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী 
জনাব রাক ল ইসলাম ক ক 
১১,৬৫৮/-(এগার হাজার ছয়শত আটা ) 
টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ ১১,৬৫৮/-  িহঃতঃ(রাঃ)এর ারক নং-৩১.০৫. ৩২০০. 
৮৫৬.০১.০০২.১৪-২৫ তািরখঃ-১৪/০৩/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১. ০৫. 
32০০.৭৯২.০১.০১1.১3. ১৬১ তািরখঃ-
2৬/০৪/২০১৭ি ঃমা েম জলা শাসক,  
গাইবা া  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 

১৬ ঐ ঐ গাইবা া জলার লছিড় উপেজলাধীন 
বা িরয়া ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী জনাব 
িজয়াউর রহমান ক ক য়া হাি ং ও 
খিতয়ান নং বহার কের িবিভ  ি র 
নােম দািখলা দান সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 
 

ঐ  অৈবধ দািখলা দান িহঃতঃ(রাঃ)এর ারক নং-৩১.০৫. ৩২০০. 
৮৫৬.০১.০০২.১৪-৩০ তািরখঃ-১৮/০৪/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
32০০.৭৯২.০১.০১1.১3.২৩১ তািরখঃ-
2১/০৫/২০১৭ মা েম জলা শাসক,  
গাইবা া  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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১৭ ঐ ঐ গাইবা া জলার সাঘাটা উপেজলাধীন 
সাঘাটা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা (ভার া ) জনাব 
আ াহ আল মা ন ক ক ২৫,২৬৯/-
(পি শ হাজার ইশত উনস র) টাকা 
সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ ২৫,২৬৯/-   িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. 
৩২০০.৮৫৬.০১.০০২.১৪-৫৩ তািরখঃ-
২৯/০৬/১৭ এবং এ দ েরর ারক নং-
৩১.০৫.32০০.৭৯২.০১.০১1.১3.৩২৬  
তািরখঃ-১৩/০৭/২০১৭ মা েম জলা 

শাসক, গাইবা া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৮ ০১৪.১২ প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
কািলয়াগ  ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা (ভারঃ) 
জনাব উ ম মার িব াস (বতমােন 
দবীগ  উপেজলাধীন 
চং হাজারাডাংগা ইউিনয়ন িম 

অিফেস কমরত আেছন) ক ক 
১২,৩৬৩/- (বার হাজার িতনশত তষি ) 
টাকা আ সাত এবং ২২,৮৬০/- (বাইশ 
হাজার আটশত ষাট) টাকা 
রাজ িতসং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ ১২,৩৬৩/- ২২,৮৬০/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. ৭৭০০. 
৮৬১.০১.০০৫.১৭- ৩২ তািরখঃ-০৫/০৬/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০. 
৭৯২.০১.০১৪.১২.327 তািরখঃ-
13/07/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
প গড়  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 

১৯ ঐ  প গড় জলার সদর উপেজলাধীন 
হািড়ভাসা ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা (ভারঃ) 
জনাব মাঃ আ ল মা ান (বতমােন 
দবীগ  উপেজলাধীন দ পাল ইউিনয়ন 
িম অিফেস কমরত আেছন)ক ক 

১,৪২৫/-(এক হাজার চারশত িচশ) 
টাকা আ সাত এবং ২,৩৫১/-( ই 
হাজার িতনশত একা ) টাকা রাজ িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ ১,৪২৫/- ২,৩৫১/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০. 
৮৬১.০১.০০৫.১৭- ৩৮ তািরখঃ-২২/০৬/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০. 
৭৯২.০১.০১৪.১২.32৮ তািরখঃ-
13/07/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
প গড়  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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২০ ঐ ঐ প গড় জলার সদর উপেজলাধীন 
হািড়ভাসা ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ র ইসলাম (বতমােন দবীগ  

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

ঐ ১,১৫৪/- ১৪,৮৯৪/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. ৭৭০০. 
৮৬১.০১.০০৫.১৭- ৩৭ তািরখঃ-২২/০৬/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০. 
৭৯২.০১.০১৪.১২.32৯ তািরখঃ-
13/07/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
প গড়  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 

২১ ঐ ঐ প গড় জলার সদর উপেজলাধীন 
অমরখানা ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ ফয় ল ইসলাম (বতমােন সােকায়া 

ইউিনয়ন িম অিফেস কমরত 
আেছন)ক ক ৯,০৭৬/-(নয় হাজার 
িছয়া র) টাকা আ সাত এবং ১,০৯০/-
(এক হাজার ন ই) টাকা রাজ িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৯,০৭৬/- ১,০৯০/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. ৭৭০০. 
৮৬১.০১.০০৫.১৭-৫২ তািরখঃ-২২/০৬/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০. 
৭৯২.০১.০১৪.১২.3৩০ তািরখঃ-
13/07/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
প গড়  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 

২২ ঐ ঐ প গড় জলার সদর উপেজলাধীন 
সাতেমরা ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ হিক ল ইসলাম (বতমােন এল, িপ 

আর এ আেছন)ক ক ১০,৯৩৪/-(দশ 
হাজার নয়শত চৗি শ) টাকা 
রাজ িতসং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ  ১০,৯৩৪/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. ৭৭০০. 
৮৬১.০১.০০৫.১৭- ৩৬ তািরখঃ-২২/০৬/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.৭৭০০. 
৭৯২.০১.০১৪.১২.3৩১ তািরখঃ-
13/07/২০১7 মা েম জলা শাসক,  
প গড়  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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লনা িবভাগ এর ২০১৫-২০১৬ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদন 
 
 

নং নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাৎ রাজ  িত ম / হীত কায ম 
১ ১৭২.১১ িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার কািলগ  উপেজলা িম 

অিফেসর আওতাধীন জামাল ইউিনয়ন িম 
অিফেসর  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব িনমাই চ  িব াস ক ক সরকাির 
আদায়ী ৬,৬৩০/-(ছয় হাজার ছয়শত ি শ) 
টাকা তছ প সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ৬,৬৩০/-  িন ি  

২ ঐ  ঐ িঝনাইদহ জলার কািলগ  উপেজলা িম 
অিফেসর আওতাধীন বারবাজার ইউিনয়ন িম 
অিফেসর  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম ক ক সরকাির 
আদায়ী ৩,৮৭২/-(িতন হাজার আটশত 
বাহা র) টাকা তছ প সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ৩,৮৭২/-   িন ি  

৩ ঐ  ঐ িঝনাইদহ জলার কাটচ দ র উপেজলা িম 
অিফেসর আওতাধীন কাটচ দ র ( পৗরসভা) 
সাধারন হাট ও প  হােটর ইজারা ে র উপর 
৫% হাের সলামী বাবদ টাকা িম রাজ  খােত 
জমা না করায় সরকােরর ২,৬১,৩২৫/-( ই ল  
একষি  হাজার িতনশত িচশ ) টাকা রাজ  

িত সং া  িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬  ২,৬১,৩২৫/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৪৪০০. 
৮৪০.০১.০০২.১৫- ৮৪ তািরখঃ- ৩১/১০/১৬  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.44০০. 
৭৯২.০১.172.১1.৪৭৩ তাং-০৬/1১/১6 
মা েম জলা শাসক,  িঝনাইদহ বরাবর 
প  দয়া হেয়েছ। 
 

৪ ঐ ঐ িঝনাইদহ জলার শল পা উপেজলা িম 
অিফেসর আওতাধীন শল পা ( পৗরসভা) 
সাধারন হাট, প  হােটর ইজারা ে র উপর 
৫% হাের সলামী বাবদ টাকা িম রাজ  
খােত জমা না করায় সরকােরর ৪,৪৮,৬৫০/-
(চার ল  আটচি শ হাজার ছয়শত প াশ ) 
টাকা রাজ  িত সং া  িবেশষ িতেবদন 

ঐ  ৪,৪৮,৬৫০/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৪৪০০. 
৮৪০.০১.০০২.১৫-০৬ তািরখঃ-৩১/০১/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.44০০. 
৭৯২.০১.172.১1.৭৫ তািরখঃ-
২২/০২/২০১৭ মা েম জলা শাসক,  
িঝনাইদহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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৫ ঐ ঐ িঝনাইদহ জলার শল পা উপেজলা িম 
অিফেসর নািজর জনাব মীর জাহাংগীর 
হােসন  ক ক সরকাির আদায়ী ১৭,২১৭/-

(সেতর হাজার ইশত সেতর) টাকা তছ প 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ১৭,২১৭/-  িন ি  

৬ ঐ ঐ িঝনাইদহ জলার শল পা উপেজলািভ,িপ 
শাখার িভ,িপ স ি র িলেজর টাকা 
আদায়কারী জনাব মীর জাহাংগীর হােসন  
ক ক সরকাির আদায়ী ৪,৮৬০/- (চার হাজার 
আটশত ষাট) টাকা তছ প সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

ঐ ৪,৮৬০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৪৪০০. 
৮৪০.০১.০০২.১৫- ১২ তািরখঃ-০২/০২/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.44০০. 
৭৯২.০১.172.১1.৭৭ তািরখঃ-
২২/০২/২০১৭ মা েম জলা শাসক,  
িঝনাইদহ বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৭ ০০৯.১৩ সাত ীরা সাত ীরা জলার কািলগ  উপেজলাধীন 
রতন র ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ মাশারফ 
হােসনক ক সরকাির আদায়ী ৫,০০০/-(প চ 

হাজার ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

ঐ ৫,০০০/-  িহঃতঃ(রাঃ)এর ারক নং-৩১.০৫. ৮৭০০. 
৮৩৮.০১.০১২.১৬-২৬৭তািরখঃ- ২৪/১০/১৬ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
8৭০০.৭৯২.০১.০09.১3.৫০৯ তািরখঃ-
১৭/11/২০১6 মা েম জলা শাসক, 
সাত ীরা বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৮ ঐ ঐ সাত ীরা জলার দবহাটা উপেজলাধীন 
পা িলয়া ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ ল 
সক ক সরকাির আদায়ী ২,৭১,৬৪৪/-( ই 

ল  একা র হাজার ছয়শত য়াি শ ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ২,৭১,৬৪৪/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৮৭০০. 
৮৩৮.০১.০১২.১৬-১০ তািরখঃ- ১২/০১/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
8৭০০.৭৯২.০১.০09.১3.৯৭ তাং-
০১/০৩/১৭ মা েম জলা শাসক,  
সাত ীরা বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৯ ১৭৩.১১ য়াডাংগা য়াডাংগা জলার সদর ও জীবননগর 
উপেজলা িম অিফস এবং ইউিনয়ন িম 
অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ও 
নািজর কাম ক ািশয়ার ক ক যথা েম 
১৯,৫৪১/-,১০,৩৫০/- ও ১৪,৪৫০/- টাকা 
সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয়  আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ ১৯,৫৪১/- 
১০,৩৫০/-  

ও ১৪,৪৫০/-  

 িন ি  
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১০ ০৮০.১২ লনা লনা জলার তরখাদা উপেজলাধীন 
তরখাদা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাবৈসয়দ শির ল 

আহসান ক ক সরকাির আদায়ী ২৩,০৬৪/- 
( তইশ হাজার চৗষি ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ২৩,০৬৪/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৪৭০০. 
৮৩৬.০১.০৪০.১৩- ২৫৮ তািরখঃ-
২৪/১১/১৬ এবং এ দ েরর ারক নং-
৩১.০৫.4৭০০.৭৯২.০১.০৮০.১২.৫৬০      
তািরখঃ-১৮/12/২০১৬ মা েম জলা 

শাসক,  লনা বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১১ ঐ ঐ লনা জলার ব য়াঘাটা উপেজলাধীন 
বািলয়াডাংগা ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা 
জনাবএইচ, এম ইি র রহমান ক ক 
সরকাির আদায়ী ২৪,৮৪৪/-(চি শ হাজার 
আটশত য়াি শ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ২৪,৮৪৪/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৪৭০০. 
৮৩৬.০১.০৪০.১৩-১৫ তািরখঃ-৩০/০১/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.4৭০০. 
৭৯২.০১.০৮০.১২.৬৯ তািরখঃ-
২০/০2/১৭ মা েম জলা শাসক,  লনা 
বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
 

১২ ঐ ঐ লনা জলার কয়রা উপেজলাধীন মহারাজ র 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতা জনাবআল মা ন আহে দ 
ক ক সরকাির আদায়ী ৬৮,৫০২/-( আটিষ  
হাজার প চশত ই) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৬৮,৫০২/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৪৭০০. 
৮৩৬.০১.০৪০.১৩-৪১ তািরখঃ-০২/০৪/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
4৭০০.৭৯২.০১.০৮০.১২.১৯৫                                                         
তািরখঃ-০৮/০৫/২০১৭ মা েম জলা 

শাসক,  লনা বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৩ ঐ ঐ লনা জলার দােকাপ উপেজলাধীন 
কলাশগ  ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব এস,এম 

রিফ ল ইসলাম ক ক সরকাির আদায়ী 
২৮,৩২৩/-(আঠাশহাজারিতনশত তইশ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 ২৮,৩২৩/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৪৭০০. 
৮৩৬.০১.০৪০.১৩- ৮৫ তািরখঃ-১৫/০৬/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.4৭০০. 
৭৯২.০১.০৮০.১২.৩১৩ তািরখঃ-
১৩/০৭/১৭ মা েম জলা শাসক,  লনা 
বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৪ ০০১.১৪ মেহর র মেহর র জলার গাংনী উপেজলাধীন ষালটাকা ও 
বা ি  ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ মিন ল ইসলাম ক ক 
সরকাির আদায়ী ১৪,৭৫৫/- ( চৗ  হাজার সাতশত 
প া  ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ ১৪,৭৫৫/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. 
১৮০০.৮৪৪.০১.০২০.১৩ – ২৮  তািরখঃ- ২০/০৪/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.5৭০০.৭৯২. ০১. 
০01.১4.204   তািরখঃ-14/05/২০১7 মা েম জলা 

শাসক, মেহর র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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১৫ ১৬৮.১১ যেশার যেশার জলার সদর উপেজলাধীন ফেত র 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ—
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আ স সা ার 
ক ক সরকাির আদায়ী ১৩,৯০০/-( তর 
হাজার নয়শত ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ১৩,৯০০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. ৪১০০. 
৮৩৯.০১.০৩০.১৬- ১০৪ তািরখঃ-
১৮/১০/১৬ এবং এ দ েরর ারক নং-
৩১.০৫.৪১০০.৭৯২.০১.১৬৮.১১.455 
তািরখঃ-24/10/২০১৬ মা েম জলা 

শাসক, যেশার বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৬ ঐ ঐ যেশার জলার চৗগাছা উপেজলাধীন িলয়ানী 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা (ভার া ) জনাব  মাঃ 
শামীম আহেমদ ক ক সরকাির আদায়ী মাট 
৮,৯৫,৮২০/-(আট ল  চান ই হাজার 
আটয়শত িবশ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

ঐ ৮,৯৫,৮২০/-  িন ি  
 

১৭ ঐ ঐ যেশার জলার িঝকরগাছা উপেজলাধীন 
হািজরবাগ ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব  মাঃ আিতয়ার 
রহমান চৗ রী ক ক সরকাির আদায়ী মাট 
৭,৬৮৬/-(সাত হাজার ছয়শত িছয়ািশ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৭,৬৮৬/-  িন ি  
 

১৮ ঐ ঐ যেশার জলার কশব র উপেজলা িম 
অিফেসর  িড,িস আর এর মা েম খিতয়ান িফ 
কম হাের আদায় কের ১,৮৯,২২৬/- (এক ল  
ঊনন ই হাজার ইশত ছাি শ ) টাকা 
সরকােরর আিথক িত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

ঐ  ১,৮৯,২২৬/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৪১০০. 
৮৩৯.০১.০৩০.১৬- ৩৯ তািরখঃ-১৯/০৪/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
৪১০০.৭৯২.০১.১৬৮.১১.১৯৭ তািরখঃ-
১১/০৫/২০১৭ মা েম জলা শাসক, 
যেশার বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৯ ১৭৬.১১ নড়াইল নড়াইল জলার লাহাগড়া উপেজলাধীন লাহাগড়া 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতাজনাব তজা বশীর ক ক 
সরকাির আদায়ী ৪,৮০৬/-(চার হাজার আটশত 
ছয় ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন 
 

ঐ ৪,৮০৬/-  িন ি  
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২০ ঐ ঐ নড়াইল জলার লাহাগড়া উপেজলা িম 
অিফেসর নািজরজনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম 
ক ক সরকাির আদায়ী ৩,৯০০/৮০(িতন 
হাজার নয়শত/৮০) টাকা আ সাৎ ৫,৪০০/- 
টাকা কম আদায় এবং ২,৯৫০/- টাকার রাজ  

িকট সং  না করা সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

ঐ ৩,৯০০/৮০ ৫,৪০০/- কম 
আদায় 

২,৯৫০/- রাজ  
িত 

িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬৫০০. 
৮৪১.০১.০১৪.১৭- ২৯ তািরখঃ- ২৮/০৫/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
65০০.৭৯২.০১.176.১1.254 তািরখঃ-
04/06/২০১7 মা েম জলা শাসক, 
নড়াইল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২১ ঐ ঐ নড়াইল জলার পৗর িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব িতলক 
মার িব াস ক ক সরকাির আদায়ী 

৪,০০০/- (চার হাজার ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৪,০০০/-  িন ি  
 

২২ ঐ ঐ নড়াইল জলার সদর উপেজলাধীন সখহা  ও 
চি বর র ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম উপ-সহকারী কমকতাগন ক ক সরকাির 
আদায়ী ৫,১১৭/-(প চ হাজার একশত সেতর) 
টাকা ও ৩,৫৪১/-( িতন হাজার 
প চশতএকচি শ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৫,১১৭/- ও 
৩,৫৪১/- 

 িন ি  
 

২৩   নড়াইল জলার পৗর িম  অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা ক ক সরকাির আদায়ী 

১৮,৫৩৯/-(আঠার হাজার প চশত উনচি শ) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 ১৮,৫৩৯/-  িন ি  
 

 
২৪   নড়াইল জলার কািলয়া উপেজলাধীন িলয়া 

ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতাজনাব মাঃ ল ইসলাম 
ক ক সরকাির আদায়ী ৫,০৬০/-(প চ হাজার 
ষাট) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 
 

 ৫,০৬০/-  িন ি  
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২৫   নড়াইল জলার কািলয়া উপেজলা 
সেটলেম  অিফস এর সােভয়ার, জনাব 
মাঃ ইয়ািছনেক বতন,বািড় ভাড়া এবং 

উৎসব ভাতা বাবদ ৬,৮০৮/-(ছয় হাজার 
আটশত আট) টাকা অিতির  দান সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

 ৬,৮০৮/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. 
৬৫০০. ৮৪১.৩১.০১৫.১৭-১২ তািরখঃ- 
০৮/০২/১৭ এবং এ দ েরর ারক নং-
৩১.০৫.65০০.৭৯২.০১.176.১1.৭৪ 
তাং- ২২/02/১7 মা েম জলা শাসক, 
নড়াইল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৬   নড়াইল জলার কািলয়া উপেজলা 
সেটলেম  অিফস এর সােভয়ার, জনাব 
মাঃ আকাশেক বতন,এবং মন ভাতাবাবদ 

৫,২০৮/-(প চ হাজার ইশত আট) টাকা 
অিতির  দান সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 ৫,২০৮/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৬৫০০. 
৮৪১.৩১.০১৫.১৭-১৩ তািরখঃ- ০৮/০২/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
65০০.৭৯২.০১.176.১1.৭৩তাং-
২২/02/২০১7 মা েম জলা শাসক, 
নড়াইল বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২৭ ১০৪.১০ বােগরহাট বােগরহাট জলার মাংলা উপেজলাধীন 
দে রেমট ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব সয়দ 
দলদার আলী ক ক সরকাির আদায়ী 

৩৫,৭২০/-( য়ি শ হাজার সাতশত িবশ) 
টাকা আ সাৎ, ২০,১৭৭/- টাকা সামিয়ক 
আ সাত ও দািয়  পালেন গািফলিত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

 ৩৫,৭২০/-  
২০,১৭৭/-  

সামিয়ক আ সাৎ 

 িন ি  

২৮   বােগরহাট জলার িচতলমারী উপেজলাধীন 
িচ া ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব মাঃ হািফ র 
রহমান (বতমােন সদর উপেজলাধীন 
চরবািনয়ারী ইউিনয়ন িম অিফস) ক ক 
সরকাির আদায়ী ৪,১০০/-(চারহাজার একশত) 
টাকা আ সাৎ, ৪৪,৯০৮/- টাকা সামিয়ক 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 ৪,১০০/- আ সাৎ 
৪৪,৯০৮/- 

সামিয়ক আ সাৎ 

 িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.০১০০. 
৮৩৭.০৫.০০৩.১৩.১৬-১৭০ তািরখঃ- 
২০/০৭/১৭ি ঃ, এবং এ দ েরর ারক নং-
৩১.০৫.01০০.৭৯২.০১.104.10.৩৭০                                               
তািরখঃ-৩১/০৭/২০১৭ মা েম জলা 

শাসক, বােগরহাট বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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বিরশাল িবভাগ এর ২০১৫-২০১৬ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদন 
 
 

নং নিথ নং জলার 
নাম 

িবষয় সন আ সাৎ রাজ  িত ম / হীত কায ম 

১ ১৮৮.১১ প য়াখালী প য়াখালী জলার বাউফল উপেজলাধীন বগা ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 

(ভার া ) জনাব হ দ মিন ল ইসলাম দািখলা 
জািলয়ািতর মা েম ই রকম টাকার অংক দশন 
কের ১,৪৩,৭৪৯/-( এক ল  ততাি শ হাজার সাতশত 
ঊনপ াশ) টাকা আ সাৎ এবং য়া ওয়ািশল দশন 
কের ৫৪,২৫১/- টাকা রাজ  িত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ১,৪৩,৭৪৯/- 
 

৫৪,২৫১/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৭৮০০. 
৮৬৩.০১.০০৬.১৭- ১৭ তািরখঃ- ১৪/০৩/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
৭8০০.৭৯২.০১.১৮৮.১১.১৭৬ তািরখঃ-
02/০5/২০১7 মা েম জলা শাসক, 
প য়াখালী বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

২ ঐ  ঐ প য়াখালী জলার সদর উপেজলা িম 
অিফেসর নামজারী ও জমাখািরজ মাক মার 
সরকার ধায ত রকড সংেশাধন এবং 
খিতয়ান িফ অনাদায় হ  রাজ িত 
১৩,৮৯,২০০/- ( তর ল  উনন ই হাজার 
ইশত ) টাকা সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬  ১৩,৮৯,২০০/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৭৮০০. 
৮৬৩.০১.০০৬.১৭-৩৫ তািরখঃ- ১৫/০৬/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.৭8০০. 
৭৯২.০১.১৮৮.১১.৩২৫ তািরখঃ-
১৩/০৭/২০১7 মা েম জলা শাসক, 
প য়াখালী বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৩ ০৬১.১২ বিরশাল বিরশাল জলার মেহি গ  উপেজলাধীন 
আিলমাবাদ ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃমিজবর 
রহমান তা কদার ক ক সরকাির আদায়ী মাট 
৫৪,৪৭০/-( য়া  হাজার চারশত স র ) টাকা  
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ৫৪,৪৭০/- ২,৬১,৩২৫/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.০৬৬২. 
৮৬২.০১.০৩৮.১৪-৩৩ তািরখঃ- ১৬/০৩/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-১.০৫.06০০. 
৭৯২.০১.০6১.১২.178 তািরখঃ-
02/0৫/২০১৭ মা েম জলা শাসক,  
বিরশাল বরাবর প  দয়া হেয়েছ 

৪ ঐ ঐ বিরশাল জলার আৈগলঝাড়া উপেজলা িম 
অিফেসর  অ েমািদত নামজারী ও জমাখািরজ 
মাক মার সরকার ধায ত রকড সংেশাধন, 

খিতয়ান িফ এবং না শ জাির িফ অনাদায় হ  
রাজ িত মাট ৩,৭১,৪৫০/- (িতন ল  
একা র হাজার চারশত প াশ) টাকা  সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

  ৩,৭১,৪৫০/- িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.০৬৬২. 
৮৬২.০১.০৩৮.১৪-৬৫ তািরখঃ- ১৯/০৬/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
06০০.৭৯২.০১.০6১.১২.৩১১ তািরখঃ-
১৩/0৭/২০১৭ মা েম জলা শাসক,  
বিরশাল বরাবর প  দয়া হেয়েছ 
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৫   বিরশাল জলার সদর উপেজলাধীন চরবাড়ীয়া 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব আ ল কােশম খানক ক 
সরকাির আদায়ী মাট ২৪,৯৯১/-( চি শ হাজার 
নয়শত একান ই ) টাকা  আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

 ২৪,৯৯১/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.০৬৬২. 
৮৬২.০১.০৩৮.১৪-৬৭ তািরখঃ- ২০/০৬/১৭  
এবং এ দ েরর ারক নং-১.০৫.06০০. 
৭৯২.০১.০6১.১২.৩১২ তািরখঃ-
১৩/0৭/২০১৭ মা েম জলা শাসক,  
বিরশাল বরাবর প  দয়া হেয়েছ 

৬ ০১৯.১২ িপেরাজ র িপেরাজ র জলার নািজর র উপেজলা িম 
অিফেসর সা িফেকট পশকার জনাব মাঃ 
মা ফ হাওলাদার ক ক িমউেটশন কেসর 
রকড সংেশাধন িফ, খিতয়ান সরবরাহ 

িফ,এবং না শ জাির িফ বাবদ আদায়ী টাকা 
সরকাির খােত জমা না কের মাট ২৫,৩০০/-
( িচশ হাজার িতনশত) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

 ২৫,৩০০/-  িন ি  

৭ ০৬৩.১২ ভালা ভালা জলার সদর উপেজলাধীন িভিপ তহশীল 
ও  িভিপ িনবাহী শাখার জনাব মাঃ 
ফিরদউি ন িভিপ  সহকারী ও িভিপ 
আদায়কারী ক ক মং ৩৬,১৬০/- (ছি শ 
হাজার একশত ষাট) টাকা আ সাত  সং া  
িবেশষ িতেবদন 

ঐ ৩৬,১৬০/-  িন ি  

৮ ঐ ঐ ভালা জলার সদর উপেজলা িম অিফেসর 
অ েমািদত নামজারী কইেছর িড,িস,আর না 
কা য়া মং ১১,৫০০/-টাকা  এবং িড,িস,আর 
কা য়া ও ক াশ বিহেত উে ালন না কের মং 
৩,৪৫০/- টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

ঐ ১১,৫০০/- 
৩,৪৫০/- 

 িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.০৯০০. 
৮৬৪.০১.১৬- ১০৪,তািরখঃ- ১৭/১১/১৬ি ঃ,  
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 09০০. 
৭৯২.০১.০63.১২.535       তািরখঃ-
07/১২/২০১6 মা েম জলা শাসক,  ভালা 
বরাবর প  দয়া হেয়েছ 
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িসেলট িবভাগ এর ২০১৫-২০১৬ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদন 
 
 

নং নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাৎ রাজ  িত ম / হীত কায ম 
১ ০১৮.১২ নামগ  নামগ  জলার ধমপাশা উপেজলাধীন 

বাদশাগ  ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 
মাঃ সিলম িময়া, ইউিনয়ন িম 

সহকারী কমকতা ক ক ২২,৮০০/- 
(বাইশ হাজার আটশত ) টাকা আ সাত  
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

 

 
 

২০১৫-২০১৬ ২২,৮০০/- 
আ সাত 

 

 িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫. 
৯০৩২.৮৬৯.০১.০০৮.১৬- ৩৬ তািরখঃ-
২৪/০৯/১৬ এবং এ দ েরর ারক নং-
৩১.০৫.৯০০০.৭৯২.০১.০১৮.১২.৪২৩                                
তািরখঃ- ২৮/09/২০১6 মা েম জলা 

শাসক, নামগ  বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

 
 

চ াম িবভাগ এর ২০১৫-২০১৬ সেনর িবেশষ িনরী া িতেবদন 
 
 
 

নং নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাৎ রাজ  িত ম / হীত কায ম 
১ ০১২.১৪ ল ী র ল ী র জলার সদর উপেজলাধীন উ র 

হামছাদী ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 
হা ন অর রিশদ ইউিনয়ন িম উপ- 
সহকারী কমকতা ক ক ২,৮৭৮/-( ই 
হাজার আটশত আটা র) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন।  

২০১৫-২০১৬ ২,৮৭৮/- 
আ সাত 

 

 িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৫১৪৩. 
৮২৫.০১.০০১.১৬- ৬৩ তািরখঃ- 
২১/০৮/১৬ এবং এ দ েরর ারক নং-
৩১.০৫.51০০.৭৯২.০১.০১2.১4.378                                                         
তািরখঃ-01/09/২০১৫ মা েম জলা 

শাসক, ল ী র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
২ ঐ ঐ ল ী র জলার রায় র উপেজলাধীন 

সানা র ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 
িলংকন মহাজন ইউিনয়ন িম উপ- 
সহকারী কমকতা ক ক  ৭,০১২/-(সাত 
হাজার বার) টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৭,০১২/-  িন ি  
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৩ ০৫৭.১১ চ দ র চ দ র জলার মতলব দি ণ 
উপেজলাধীন নােয়রগ ও ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 
কমকতা   জনাব মাঃ আেনায়ার 
হােসনক ক সরকাির আদায়ী ১,৩০৫/-

(এক হাজার িতনশত প চ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ১,৩০৫/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.১৩০০. 
৮২৬.০১.০১২.১৬-৩৩ তািরখঃ- ১৫/০৯/১৬ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
13০০.৭৯২.০১.০57.১1.430তািরখঃ-
10/10/২০১6 মা েম জলা শাসক, 
চ দ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৪ ঐ ঐ চ দ র জলার মতলব উপেজলা সহকারী 
সেটলেম  অিফেসর সহকারী সেটলেম  

অিফসার জনাব মাঃ আ  আহা দ-২ 
মন ভাতা িবেলর মা েম ১,৫০০/-(এক 

হাজার প চশত ) টাকা অিতির  হন 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 

ঐ ১,৫০০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.১৩০০. 
৮২৬.০১.০১২.১৬-৩৪,তািরখঃ- ২৫/০৯/১৬ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.13০০. 
৭৯২.০১.০57.১1.4৪0 তািরখঃ-
1৭/10/২০১6 মা েম জলা শাসক, 
চ দ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৫ ঐ ঐ চ দ র জলার ফিরদগ  উপেজলা িম 
অিফেসর অিফস সহকারী (ভার া  
নািজর) জনাব মাঃ আ ল কােসমক ক 
সরকাির আদায়ী ৪,৭৫০/-(চার হাজার 
সাতশত প াশ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৪,৭৫০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.১৩০০. 
৮২৬.০১.০১২.১৬-৫০ তািরখঃ- ০৭/১১/১৬ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.13০০. 
৭৯২.০১.০57.১1.৫১৪তািরখঃ২২/1১/২০১6 
মা েম জলা শাসক, চ দ র বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

৬   চ দ র জলার মতলব  উ র উপেজলাধীন 
জাত র ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকাির কমকতা জনাব মহােদব চ  

শীলক ক সরকাির আদায়ী ৫,২৮০/-(প চ 
হাজার ইশত আিশ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

 ৫,২৮০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.১৩০০. 
৮২৬.০১.০১২.১৬-৬১ তািরখঃ- ২১/১২/১৬ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.13০০. 
৭৯২.০১.০57.১1.৯৮ তািরখঃ- 
০১/০৩/২০১৭ মা েম জলা শাসক, 
চ দ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৭   চ দ র জলার শাহরাি  উপেজলা িম 
অিফেসর অিফস সহকাির (ভার া  
নািজর)জনাব মাঃ মিফ র 
রহমানক ক সরকাির আদায়ী ৬,১৫০/-
(ছয় হাজার  একশত  প াশ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন।  

 ৬,১৫০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.১৩০০. 
৮২৬.০১.০১২.১৬- ৯০ তািরখঃ- ২০/০৪/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.13০০. 
৭৯২.০১.০57.১1.২০২ তািরখঃ- 
১৪/০৫/২০১৭ মা েম জলা শাসক, 
চ দ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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৮   চ দ র জলার ক য়া উপেজলাধীন ক য়া 
পৗর িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 

কমকতা জনাব মাহা দ উ াহ ক ক 
সরকাির আদায়ী ৬,৬৪৪/-(ছয় হাজার  
ছয়শত  য়াি শ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

 ৬,৬৪৪/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.১৩০০. 
৮২৬.০১.০১২.১৬- ০৬ তািরখঃ- ২০/০৭/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.13০০. 
৭৯২.০১.০57.১1.৪০৬ তািরখঃ- 
১০/০৮/২০১৭ মা েম জলা শাসক, 
চ দ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

৯ ০৪৮.১২ নায়াখালী নায়াখালী জলার বণচর উপেজলাধীন 
চরবাটা ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 
সাহাব উি ন ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা ক ক ৭,২৮৫/-(সাত হাজার 
ইশত চািশ) টাকা আ সাত সং া  

িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ৭,২৮৫/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৭৫৮৫. 
৮৩২.০১.০০১.১৬-২৭,তািরখঃ- ২২/০৮/১৬ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
৭5০০.৭৯২.০১.০৪8.১২.৩৭৯তািরখঃ-
০১/09/২০১6 মা েম জলা শাসক, 
নায়াখালীবরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১০ ঐ ঐ নায়াখালী জলার বগমগ  উপেজলাধীন 
চৗ হনী পৗর িম অিফেসর জনাব মাঃ 

িমজা র রহমান ইউিনয়ন িম উপ- 
সহকারী কমকতা ক ক ৭,৬৬৩/-(সাত 
হাজার ছয়শত তষি ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 ৭,৬৬৩/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৭৫৮৫. 
৮৩২.০১.০০১.১৬-৪৭,তািরখঃ- ১০/১০/১৬ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
৭5০০.৭৯২.০১.০৪8.১২.৪৫৮ তািরখঃ-
২৫/১০/২০১6 মা েম জলা শাসক, 
নায়াখালীবরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১১ ঐ ঐ নায়াখালী জলার সনবাগ উপেজলাধীন 
ক া ী ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 

টন চ  ম মদার ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কমকতা ক ক ৫,৫৬৭/-(প চ 
হাজার প চশত সাতষি ) টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 ৫,৫৬৭/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.৭৫৮৫. 
৮৩২.০১.০০১.১৬-৯৪ তািরখঃ- ৩০/০৪/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫. 
৭5০০.৭৯২.০১.০৪8.১২.২১৮ তািরখঃ-
১৭/০৫/১৭ মা েম জলা শাসক, 
নায়াখালী বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১২ ০৬৪.১২ চ াম 
(উ র) 

চ াম জলার স ীপ উপেজলা িম 
অিফেসর নািজর কাম ক ািশয়ার জনাব 
আ ল জিললক কিড,িস আর এর মা েম 
আদায় ত সরকাির আদায়ী ৮৫,১০০/-
( চািশ হাজার একশত ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 ৮৫,১০০/-  িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.১৫০০. 
৮২৩.০১.০০৭.১৭.১২ তািরখঃ-০৮/০২/১৭ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.১৫০০. 
৭৯২.০১.০৬৪.১২.68 তািরখঃ-
20/০2/২০১৭ মা েম জলা শাসক, 
চ ামবরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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১৩ ০৭১.১২ িম া( উ র) িম া জলার দাউদকাি  উপেজলাধীন িবিভ  
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতাগন ক ক সরকাির আদায়ী যথা েম 
১৪,৯২০/- ও ৩,৮২৫/- টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন 

ঐ ১৪,৯২০/- ও 
৩,৮২৫/-  

 িহঃতঃ(রাঃ) এর ারক নং-৩১.০৫.১৯০০. 
৮২৮.০১.০১২.১৬- ৯৭ ও ৯৮,তািরখঃ- ২০/১০/১৬ 
এবং এ দ েরর ারক নং-৩১.০৫.19০০. 
৭৯২.০১.০7১.১২.৪৭২তািরখঃ-০৬/1১/১6 মা েম 
জলা শাসক, িম া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৪ ঐ ঐ িম া জলার দাউদকাি  উপেজলা িম 
অিফেসর িবিধ খােতর জমা ত ২৪,৯৭,৭৭৪/- 
টাকা চালােনর মা েম  ল কােড জমা 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ  ২৪,৯৭,৭৭৪/- 
টাকা ল কােড 

জমা 

৩১.০৫.১৯০০.৮২৮.০১.০১২.১৬-৯৭ ও ১০৭ 
তািরখঃ- ০১/০১/১৬ এবং এ দ েরর ারকনং-
৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০7১. ১২. ৫১০ তািরখঃ-
২০/1১/২০১6 মা েম জলা শাসক, িম া বরাবর 
প  দয়া হেয়েছ। 

১৫ ঐ ঐ িম া জলার দাউদকাি  উপেজলা িম 
অিফেসর বােজট এর আ ষি ক খােতর অথাৎ 
৪৮০৪ নং কােডর টাকা (ঝা দােরর বতন) 

য়া ভাউচােরর মা েম আ ষি ক মালামাল 
য় দিখেয় ৭৪,৪০০/- ( য়া র হাজার 

চারশত) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

ঐ ৭৪,৪০০/-  ৩১.০৫.১৯০০.৮২৮.০১.০১২.১৬- ৯৭ ও 
১০৬ তািরখঃ- ০১/০১/১৬ এবং এ দ েরর 

ারকনং-৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০7১. 
১২.৫১১ তািরখঃ-২০/1১/২০১6 মা েম 
জলা শাসক, িম া বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

১৬ ০০১.১৩ িম া( দি ণ) িম া জলার হামনা উপেজলা িম অিফেসর 
৯নং (নামজারী) ১ম খ  রিজ ােরর ১,৩৮১  
খািরজ কেসর অ েল সহকাির কিমশনার 
( িম) এর া র নাই সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

ঐ   ৩১.০৫.১৯০০.৮২৮.০১.০১২.১৬- ৯৭ ও ৪৭ 
তািরখঃ- ২৩/০৫/১৭ি ঃ,এবং এ দ েরর 

ারকনং-৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০0১.১3. 
৩২১ তািরখঃ-১৩/0৭/২০১7 মা েম জলা 

শাসক, িম া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
১৭ ঐ ঐ িম া জলার সদর উপেজলা িম অিফেসর জনাব 

জ র লাল পাল, অিফস সহকারী ক ক কত  
কােজ অবেহলার কারেণ একসনা বাজার িভ র 
লীজমািন অনাদােয়র ফেল সরকােরর ৬৭,২৭৩/- 
(সাতষি  হাজার ইশত িতয়া র) টাকা রাজ িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

  ৬৭,২৭৩/- ৩১.০৫.১৯০০.৮২৮.০১.০১২.১৬- ৯৭ ও ৫৮ 
তািরখঃ- ১১/০৬/১৭ এবং এ দ েরর ারক 
নং-৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.০0১. ১3. ৩২২ 
তািরখঃ-১৩/0৭/২০১7 মা েম জলা 

শাসক, িম া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 

১৮. - ক বাজার ক বাজার জলার রাম উপেজলার (১) জনাব মাঃ জাবাইর 
নািজর ক ক িরিসভারী মামলা নং-৬/৭০-৭১ ইর আদায়ী 
৬,৩৩,০০০/- সরকাির কষাগাের জমা না কের আ সাৎ (২) 
িরিসভারী মামলায় আদায়ী টাকার উপর ১৫% ভ াট ও ৫% 
আয়কর কতন না করা বাবদ সরকাির রাজ  িত 
১২৬৬০০/- এবং (৩) দীঘদিন সরকারী টাকা জমা না কের 
হােত রাখার ফেল দ বাবদ রাজ  িত ১৪,৩৫৩/- টাকার 
জ  অি ম িনরী া িতেবদন। 

২০১৫-২০১৬ ৬৩৩০০০.০০ ১৪১১৫৩.০০ ৩১.০৫.২২৬৬.৮৩১.০১.০৩০.১৬/২৫৮ 
তািরখঃ- ১১/১২/১৬ মা েম জলা শাসক, 
ক বাজার বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আ িলয়া এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৫০৩৯.০০ ০ 
২. ঢাকা-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আিমনবাজার এবং উহার আওতাধীন ০১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬১২১১.০০ ২২০০.০০ 
৩. ঢাকা-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সাভার সদর এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১২৮৩.০০ ০ 
৪. ঢাকা-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িমর র এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৮৫৬৯.০০ ০ 
৫. ঢাকা-১ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লালবাগ এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৮৪১৮৩.০০ ০ 
৬. ঢাকা-১ ঢাকা জলা শাসক এর কাযালয়, এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১১৬৮০২৫৮৫.০০ 
৭. ঢাকা-১ ঢাকা জলা শাসক এর কাযালয়, এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৩৮০৩৪৯১৬০.০০ 
৮. ঢাকা-১ ঢাকা জলা শাসক এর কাযালয়, এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৮৯৯১৫১৬.০০ 
৯. ঢাকা- জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ২৬১১৩.৯০ 
    ২,০০,২৮৫.০০ ৫০,৬১,৭১,৫৭৫.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৩ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, করাণীগ  (দি ণ) এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৪০২৩৫.০০ ০ 

২. ঢাকা-৩ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, করাণীগ  উপেজলা এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ২৩৮১৬.০০ ৯৯৭৫৯২.০০ 

৩. ঢাকা-৩ সহকারী কিমশনার( িম)এরকাযালয়, তজগ ও রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৭২০৯.০০ ০ 

৪. ঢাকা-৩ সহকারী কিমশনার ( িম)এরকাযালয়,ধানমি  রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৫৬৪১৯.০০ ০ 

৫. ঢাকা-৩ কাট অব ওয়াডস, ভাওয়াল নওয়াব এে ট ২০১৫-২০১৬ ৪৮৮৪.০০ ৪২৫২৯.০০ 
৬. ঢাকা-৩ কাট অব ওয়াডস, ভাওয়াল রাজ এে ট ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
    ১,৩২,৫৬৩.০০ ১০,৪০,১২১.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৪ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় ৪  এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৭৫১.০০ ১৮০১৬.০০ 
২. ঢাকা-৪ উপ- িম সং ার কিমশনার, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা এর কাযালয় ২০১৫-২০১৬ ০ ১৮৬০.০০ 
৩. ঢাকা-৪ িম সং ার বাড, ঢাকা ২০১৫-২০১৬ ০ ১২৭৪০.০০ 
    ৪,৭৫১.০০ ৩২,৬১৬.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৫ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ধামরাই এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩২৩২.০০ ১৫১৯.০০ 
২. ঢাকা-৫ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাহা দ র এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬৫৫৩.০০ ৪১৩.০০ 
    ৯,৭৮৫.০০ ১,৯৩২.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. 
 

নারায়ণগ  
 

সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ফ া রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০১৫-২০১৬ 
 

২৯০৪৩.০০ 
 

১৬০.০০ 
 

২. 
 

নারায়ণগ  
 

সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িসি রগ  রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০১৫-২০১৬ 
 

২৮২৫৪.০০ 
 

২০০.০০ 
 

৩. 
 

নারায়ণগ  
 

সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নারায়ণগ  সদর এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০১৫-২০১৬ 
 

১৬৯৪৯.০০ 
 

৮৩০.০০ 
 

৪. 
 

নারায়ণগ  
 

সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পগ  এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ 
 

৯৯৫৬.০০ 
 

০ 
 

৫. 
 

নারায়ণগ  
 

সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ব র এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ 
 

৯১১৮০.০০ 
 

০ 
 

৬. 
 

নারায়ণগ  
 

সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সানারগ ও এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ 
 

১২৮০৮.০০ 
 

৭৬০.০০ 
 

৭. 
 

নারায়ণগ  
 

সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আড়াইহাজার এবং উহার আওতাধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ 
 

১১৮১৩.০০ 
 

০ 
 

৮ 
 

নারায়ণগ  
 

নারায়ণগ  জলা শাসক কাযালেয়র  এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ 
 

০ 
 

০ 
 

৯. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলা শাসক কাযালেয়র  এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
    ২,০০,০০৩.০০ ১,৯৫০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নরিসংদী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নরিসংদী সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৪১৬০৯.০০ ৮৩০.০০ 
২. নরিসংদী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মেনাহরদী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৩১২৩৪.০০ ১৬২০.০০ 
৩. নরিসংদী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িশব র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৮১৭৫.০০ ৮৬৩১.০০ 
৪. নরিসংদী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পলাশ এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১০১৭৬.০০ ১৪৪০.০০ 
৫. নরিসংদী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বলাব এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৬৫৭.০০ ৩৪৫৬.০০ 
৬. নরিসংদী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রায় রা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৬৮৬১.০০ ৬৩১৫২.০০ 
৭. নরিসংদী  জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১১১৫.০০ 
৮. নরিসংদী  জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১০৯২৪৯৮.২০ 
    ১,১৯,৭১২.০০ ১১,৭২,৭৪২.২০ 

 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় মািনকগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন 
িম অিফস 

২০১৫-২০১৬ ১৫৩২২.০০ ১৫৫০.০০ 

২. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় িসংগাইর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৫৬১৬.০০ ৩০০.০০ 

৩. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় সা িরয়া এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৩৯৬৩.০০ ০ 

৪. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় িশবালয় এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৬৬৬০.০০ ৫৬১০.০০ 

৫. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় দৗলত র এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৭২৫.০০ ০ 

৬. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় িঘওর এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৭৮৯৭.০০ ০ 

৭. মািনকগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় হিররাম র এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ২৯২৩.০০ ০ 

৮. মািনকগ  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৯. মািনকগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
    ৪৩,১০৬.০০ ৭,৪৬০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ফিরদ র সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন 
িম অিফস 

২০১৫-২০১৬ ১৮৫৩৫.০০ ১৯৫১৭০৪২.০০ 

২. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ম খালী এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ১০৯৩০.০০ ৯০৮৯০৫.০০ 

৩. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভাংগা এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ১৩১১০.০০ ২৭৮৫৫৮৪.০০ 

৪. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বায়ালমারী এবং উহার আওতাধীন ৯  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ১৭০৪৬.০০ ২৭০.০০ 

৫. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নগরকা া এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ১১৭২৭.০০ ২১০.০০ 

৬. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সালতা এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৫১৮৫.০০ ২২০.০০ 

৭. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর র এবং উহার আওতাধীন ৮  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৮২৪১.০০ ২৮০.০০ 

৮. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আলফাডা া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন 
িম অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৮১৭৩.০০ ৫৬৫৮৪০.০০ 

৯. ফিরদ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চরভ াসন এবং উহার আওতাধীন ৩  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৯৮৯৩.০০ ৩০০.০০ 

১০. ফিরদ র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ২২০.০০ 
১১. ফিরদ র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ২৪০.০০ 
১২. ফিরদ র জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৩৫৯৫২.০০ 
১৩. ফিরদ র ৮  উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ১৮২০.০০ 

    ১,০২,৮৪০.০০ ২,৩৮,১৬,৮৮৩.০০ 
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িমক 
নং 

জলার 
নাম 

িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মাদারী র সহকারী কিমশনার( িম)এরকাযালয়,মাদারী র সদর এবংউহার আওতাধীন ১৬  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৮৭৯৩.০০ ০ 

২. মাদারী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িশবচর এবং উহার আওতাধীন ১৮  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৬৯২৪.০০ ৫৯৯৫.০০ 

৩. মাদারী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাৈজর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৭৪২৬.০০ ৯৯৫৫.০০ 

৪. মাদারী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কালিকিন এবং উহার আওতাধীন ১৫  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৩২২৩৬.০০ ৬০৮৯.০০ 

৫. মাদারী র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১৫০০০.০০ 
৬. মাদারী র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৭. মাদারী র সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
    ৫৫,৩৭৯.০০ ৩৭,০৩৯.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ীগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ট ীবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ৬৯৭৭.০০ ২৯০.০০ 

২. ীগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লৗহজং এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ৬২৫১.০০ ৩৩০.০০ 

৩. ীগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ি গ  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ২০৬৮৫.০০ ২২০.০০ 

৪. ীগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িসরাজিদখান এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন 
িম অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ১০১৭৮.০০ ১৯০.০০ 

৫. ীগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নগর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ৮৯৭১.০০ ২৯০.০০ 

৬. ীগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গজািরয়া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ২১১৮.০০ ১২০.০০ 

৭. ীগ  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৩০০.০০ 
৮. ীগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৯৫৩.০০ 
    ৫৫,১৮০.০০ ২,৬৯৩.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িকেশারগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ০৬  
ইউিনয়ন িম অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ১০১৫৫.০০ ০ 

২. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ইটনা এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ১৪২৮৫.০০ ৪৭৫.০০ 

৩. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, অ াম এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ১৩০০.০০ ০ 

৪. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িমঠামইন এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ১৯৪২.০০ ০ 

৫. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িনকলী এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ৪৫৪৪.০০ ৯৭০.০০ 

৬. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভরব এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ৮০৮.০০ ১৩১৬.০০ 

৭. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বািজত র এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ৫৮০২.০০ ০ 

৮. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ক য়ািদ এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ২২৬০.০০ ০ 

৯. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পা ি য়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ৩০১০.০০ ৪৫০.০০ 

১০. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তাড়াইল এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ৫৪৮৫.০০ ৬১০.০০ 

১১. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কিরমগ  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ৩০৫০.০০ ০ 

১২. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িলয়ারচর এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ৬৪১৪.০০ ১৫৫০.০০ 

১৩. িকেশারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হােসন র এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম 
অিফেসর িবেশষ িতেবদন 

২০১৫-২০১৬ ২৫০.০০ ৪৯০০.০০ 

১৪. িকেশারগ  জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ২৪৫৫২৮০.০০ 
১৫. িকেশারগ  জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ২০০.০০ ২৯৮৬২৭.০০ 

    ৫৯,৫০৫.০০ ২৭,৬৪,১৭৮.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. শরীয়ত র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শরীয়ত র সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০১৫-২০১৬ ১৮০৫.০০ ১৭৩২.০০ 

২. শরীয়ত র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, জািজরা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৪৬৮০.০০ ১২৮৮.০০ 
৩. শরীয়ত র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নিড়য়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৫০৪২.০০ ২৬৯৩.০০ 
৪. শরীয়ত র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গাসাইর হাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 

অিফসস হ 
২০১৫-২০১৬ ৬৭৩৩.০০ ২৪১৫.০০ 

৫. শরীয়ত র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ডা ড া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৫৩৯৯.০০ ১৮৭১.০০ 
৬. শরীয়ত র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভদরগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 

অিফসস হ 
২০১৫-২০১৬ ৪০৭৮.০০ ৮১৭৩.০০ 

    ৩৭,৭৩৭.০০ ১৮,১৭২.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. গাপালগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ক দ র এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৫৭৭৯.০০ ০ 

২. গাপালগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািশয়ানী এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৩০৫৫.০০ ০ 

৩. গাপালগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কাটালীপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৩২২৪৮.০০ ০ 

৪. গাপালগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গাপালগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন 
িম অিফস 

২০১৫-২০১৬ ১৭৪৪২.০০ ২৮০০০.০০ 

৫. গাপালগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ংগীপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৭৮৭০.০০ ৭৮০.০০ 

৬. গাপালগ  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৩২৫.০০ 
৭. গাপালগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৮. গাপালগ  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৭৪.০০ ০ 
    ৬৭,৪৬৮.০০ ২৯,১০৫.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. টাংগাইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাসাইল এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ১৩২০.০০ ১০৫০.০ 

২. টাংগাইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সিখ র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ২৫৭১৭.০০ ০ 

৩. টাংগাইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ম র এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৮৩৪৯.০০ ০ 

৪. টাংগাইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ঘাটাইল এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ১৭৩৯৮.০০ ০ 

৫. টাংগাইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািলহািত এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৮৯৮৫.০০ ০ 

৬. টাংগাইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ২০৪৬৯.০০ ০ 

৭. টাংগাইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নাগর র এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ১৮০৪৫.০০ ০ 

৮. টাংগাইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িমজা র এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৮০৭২.০০ ০ 

৯. টাংগাইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গাপাল র এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৩২০৭.০০ ০ 

১০. টাংগাইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, য়া র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৪১৭০.০০ ০ 

১১. টাংগাইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দল য়ার এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৪৪৯৯.০০ ০ 

১২. টাংগাইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ধনবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৯৬৩৬.০০ ৫৭০.০০ 

১৩. টাংগাইল জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১৪. টাংগাইল ১১  উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৪০৫০০.০০ 

    ১,২৯,৮৬৭.০০ ৪২,১২০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার 
নাম 

িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথ সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. গাজী র গাজী র জলার সদর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৩৩৯১৮.০০ ৩৩৮৬১৯.০০ 
২. গাজী র গাজী র জলার টংগী রাজ  সােকল িম অিফস এবং সােকলাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৮৯৬৪০.০০ ৪১৭২৭.০০ 
৩. গাজী র গাজী র জলার র উপেজলা িম অিফস এবং উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৭১২৯৫.০০ ১০০০৫৪৯৯৪.০০ 

৪. গাজী র গাজী র জলার কািলয়াৈকর উপেজলা িম অিফস এবং উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৪৫২৫.০০ ৪৫৮৩৮৫.০০ 
৫. গাজী র গাজী র জলার কািলগ  উপেজলা িম অিফস এবং উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ২৫৭৯৬.০০ ৯৫৮২২.০০ 
৬. গাজী র গাজী র জলার কাপািসয়া উপেজলা িম অিফস এবং উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৪৮৪৬.০০ ০ 
৭. গাজী র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১৯০.০০ 
৮. গাজী র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা  ০ ৬৬৫০২৬৮৩.০০ 

    ৩,৫০,০২০.০০ ১৬,৭৪,৯২,৪২০.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার 
নাম 

িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথ সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. রাজবাড়ী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বািলয়াকাি  এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৫৪৮.০০ ০ 
২. রাজবাড়ী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পাংশা এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৭৬৮৮.০০ ০ 
৩. রাজবাড়ী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কা খািল এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৪৩১.০০ ১১৩০.০০ 
৪. রাজবাড়ী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ১৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৮২০.০০ ০ 
৫. রাজবাড়ী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গায়াল  এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৭১৭.০০ ৫০.০০ 
    ৫৫,২০৪.০০ ১,১৮০.০০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ময়মনিসংহ (উঃ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হা য়াঘাট এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৭৭২.০০ ১৫৮০৪.০০ 
২. ময়মনিসংহ (উঃ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ল র এবং উহার আওতাধীন ২০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৩৫৬৭.০০ ৯৪৯৩৭৭.০০ 
৩. ময়মনিসংহ (উঃ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ি শাল এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৮৬২৮.০০ ২৯৬৫.৫০ 
৪. ময়মনিসংহ (উঃ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, না াইল এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯৪৩২.০০ ৯৪২৮.০০ 
৫. ময়মনিসংহ (উঃ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ঈ রগ  এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৭৩২০.০০ ৩০১৯৯৩.০০ 
৬. ময়মনিসংহ (উঃ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গৗরী র এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৫৬০৪.০০ ৩২৫১৮৩.০০ 
৭. ময়মনিসংহ (উঃ) জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১১২৫.০০ 
৮. ময়মনিসংহ (উঃ) জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৩৮৫০.০০ 
    ১,৬০,৩২৩.০০ ১৬,০৯,৭২৫.৫০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ময়মনিসংহ (দঃ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভা কা এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৫৫৮৯.০০ ১২০.০০ 
২. ময়মনিসংহ (দঃ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ময়মনিসংহ সদর এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন 

িম অিফস 
২০১৫-২০১৬ ১২৭৩৯৩.০০ ০ 

৩. ময়মনিসংহ (দঃ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গফরগ ও এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৮০৭৪.০০ ৭১০.০০ 
৪. ময়মনিসংহ (দঃ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লবাড়ীয়া এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম 

অিফস 
২০১৫-২০১৬ ৯৭৩৬.০০ ৩৬০.০০ 

৫. ময়মনিসংহ (দঃ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ধাবাউড়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৮১২.০০ ৮৯০.০০ 
৬. ময়মনিসংহ (দঃ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, াগাছা এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৬২৭৯.০০ ০ 
    ২,০৯,৮৮৩.০০ ২,০৮০.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. শর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িঝনাইগাতী এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৭৮৬.০০ ১৯১৬.০০ 
২. শর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নািলতাবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৫১৪৯.০০ ৫৫১০.০০ 
৩. শর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নকলা এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩২৩৯.০০ ৬২০.০০ 
৪. শর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বরদী এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬৩৭৪.০০ ১০০০.০০ 
৫. শর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শর র সদর এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৩১২৪.০০ ২৯৬৪.০০ 
৬. শর র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ২১৮০.০০ 
৭. শর র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৩০০.০০ 
    ৫০,৬৭২.০০ ১,৪৪৯০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাহনগ  এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৫৫৭.০০ ৬৪৫১.০০ 
২. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কলমাকা া এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬৭৩৮.০০ ৮৪১৫.০০ 
৩. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গা র এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৬০৮৩.০০ ২০০৭.০০ 
৪. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, খািলয়া রী এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৭৭৩.০০ ১০৬৫২.০০ 
৫. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বধলা এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৮৩৫২.০০ ৩৬০০২.০০ 
৬. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মদন এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৬২০৬.০০ ১৬৭০.০০ 
৭. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ক য়া এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৫৮২.০০ ৭৪৫৯৪.০০ 
৮. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আটপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৯২৯৬.০০ ১৩৮৫.০০ 
৯. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বরাহা া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৯৪৭.০০ ২৭৪২.০০ 
১০. ন েকাণা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ন েকাণা সদর এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৩৫১৭১.০০ ৯৯০৯.০০ 
১১. ন েকাণা জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৩৮০৬৭১.০০ 
১২. ন েকাণা জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১৮০৮.০০ 

    ২,২০,৭০৫.০০ ৫,৩৬,৩০৬.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দওয়ানগ  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৭৫০৪৪.০০ ১৫৮৯৫.০০ 
২. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বকশীগ  এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৩৯৫.০০ ২৬৮১৩.০০ 
৩. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মলা হ এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৫৭৭১.০০ ৯৪৫৮.০০ 
৪. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়,জামাল র সদর এবং উহার আওতাধীন ১৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৯৫৬৫.০০ ৩১৬৮.০০ 
৫. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাদারগ  এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৩৬১৬.০০ ৩২৩৭১.০০ 
৬. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সিরষাবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯১৩.০০ ৩১৯১৮.০০ 
৭. জামাল র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ইসলাম র এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯০৫৯.০০ ১৭২১৭.০০ 
৮. জামাল র জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৯. জামাল র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৯৮৩৮০৪.০০ 
    ৪,২৮,৩৬৩.০০ ১১,২০,৬৪৪.০০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িততাস এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫১৪১.০০ ১৭৬৮.০০ 
২. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দাউদকাি  এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১৩৬৭১.০০ ১৪৪১৬.০০ 
৩. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাদনগর এবং উহার আওতাধীন ২১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৪৯৩৬.০০ ৩৩১০২.০০ 
৪. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িড়চং এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৫৮৯০.০০ ৩৪৪৫৮.০০ 
৫. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দিব ার এবং উহার আওতাধীন ১৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৯৩০.০০ ৩২৪২.০০ 
৬. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হামনা এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬০৫৪.০০ ৫৬১৬.০০ 
৭. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আদশ সদর এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৪৯৩৬.০০ ৬৯৮৬০.০০ 
৮. িম া (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, া ণপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩১১৯.০০ ১৪৬৪৯.০০ 
৯. িম া (উ র) জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৬২৩৯০.০০ 
১০. িম া (উ র) সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১৫৬.০০ ২১৭৩০.০০ 
১১. িম া (উ র) জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১৫৯৫.০০০ ০ 

    ২,০৭,৪২৮.০০ ২,৬১,২৩১.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চাি না এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৫৭৩.০০ ২৮০৬২.০০ 
২. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বেড়ায়া এবং উহার আওতাধীন ১৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩০৬৮.০০ ২৩৯২৯০.০০ 
৩. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চৗ াম এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৭৮৯১.০০ ৩৩০০০.০০ 
৪. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর দি ণ এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৬৭৫৬.০০ ১৪২৪.০০ 
৫. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লা ল কাট এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩০২৭.০০ ০ 
৬. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মঘনা কাট এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৮৩০.০০ ০ 
৭. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাকসাম এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩১০১.০০ ৪৯৩.০০ 
৮. িম া (দি ণ) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মেনাহরগ  এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪২২.০০ ০ 
৯. িম া (দি ণ) জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৩৩৪০.০০ 
১০. িম া (দি ণ) সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৮৮৩.০০ ০ 

    ৪১৫৫১.০০ ৩,০৫,৬০৯.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সীতা  এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৩৮০.০০ 
২. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হাটহাজারী এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১৫০.০০ ১৩৪২.০০ 
৩. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাউজান এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০০.০০ ০ 
৪. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রা িনয়া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৭২৯.০০ ১৪০০.০০ 
৫. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আ াবাদ এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫২৮৭.০০ ০ 
৬. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, চ াম সদর এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৭১০.০০ ০ 
৭. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, স ীপ এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৮৫১০০.০০ ০ 
৮. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ফ কছিড় এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১২৬৬.০০ ০ 
৯. চ াম (উ র) সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মীরসরাই এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৭৭৭.০০ ৪৯৯৫.০০ 
১০. চ াম (উ র) জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ২৮১৩৯৩.০০ 

    ৯৯,১১৯.০০ ২,৮৯,৫১০.০০ 
 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বগমগ  এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২১৩৮৬.০০ ০ 
২. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বণচর এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১১৯৪.০০ ০ 
৩. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কিবরহাট এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১৪৩.০০ ০ 
৪. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সানাই ড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৯৩৩৬.০০ ০ 
৫. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হািতয়া এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৩৯০.০০ ০ 
৬. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কা ানীগ  এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৮৭৯০.০০ ০ 
৭. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চাটিখল এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৩৩৩.০০ ০ 
৮. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সনবাগ এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৯৩৩৭.০০ ০ 
৯. নায়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নায়াখালী সদর এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৩১৯.০০ ০ 
১০. নায়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১১. নায়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৯০.০০ ৭০.০০ 
১২. নায়াখালী জানাল সেটলেম  অিফস  ২১৪.০০ ০ 
১৩. নায়াখালী সকল উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৫২০.০০ ০ 

    ১,১১,২৫২.০০ ৭০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ক য়া এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৮৩৯.০০ ০ 
২. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মতলব (দঃ) এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৩০.০০ ০ 
৩. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ফিরদগ  এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬২৪.০০ ৫৫৫০.০০ 
৪. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মতলব (উঃ) এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২১৭৫.০০ ৪৯৭০৬.০০ 
৫. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হাইমচর এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ২০৩০.০০ 
৬. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হাজীগ  এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯৮১.০০ ৩৯০৪৩০.০০ 
৭. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শাহরাি  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৭৬.০০ ৬৪৯০.০০ 
৮. চ দ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চ দ র সদর এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৮৩৫১.০০ ৫৩৯০.০০ 
৯. চ দ র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৫৬০.০০ 
১০. চ দ র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১১. চ দ র সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 

    ১৬,৪৭৬.০০ ৪,৬০,১৫৬.০০ 
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১. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নবীনগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৫-২০১৬ ১৭৮০৮.০০ ২৫৩৪.০০ 
২. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বা ারাম র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৫-২০১৬ ৪৬২০.০০ ০ 
৩. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সরাইল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৫-২০১৬ ৪৫০৯.০০ ৩১৪০.০০ 
৪. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কসবা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৫-২০১৬ ৫৬৮৫.০০ ১৬৯০.০০ 
৫. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িবজয়নগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৫-২০১৬ ২৬৯০.০০ ০ 
৬. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নািছরনগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৫-২০১৬ ২৪৬২৬.০০ ০ 
৭. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আখাউড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৫-২০১৬ ১৩৭৯৫.০০ ০ 
৮. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আ গ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৫-২০১৬ ৩৬৯৩.০০ ০ 
৯. া ণাবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পৗর/সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস স হ ২০১৫-২০১৬ ১০৫৮৮.০০ ০ 
১০. া ণবাড়ীয়া জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১১. া ণবাড়ীয়া জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১২. া ণবাড়ীয়া সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪০০.০০ ০ 

    ৮৮,৪১৪.০০ ৭,৩৬৪.০০ 
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১. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চকিরয়া এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৫-২০১৬ ২৪৮২.০০ ০ 
২. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, প য়া এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৩. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ক বাজার সদর এবং উহার আওতাধীন০৩  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৫-২০১৬ ৪০০.০০ ০ 
৪. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মেহশখালী এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৫-২০১৬ ২০২০.০০ ৮০০.০০ 
৫. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, উিখয়া এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৫-২০১৬ ১৭১৮.০০ ৪৬০.০০ 
৬. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, টকনাফ এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৭. ক বাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বিদয়া এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৮. ক বাজার জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
    ৬,৬২০.০০ ১,২৬০.০০ 
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১. ল ী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ল ী র সদর এবং উহার আওতাধীন ১৮  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৫-২০১৬ ১০৫৪৬২.০০ ৭১৮.০০ 
২. ল ী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রায় র এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৫-২০১৬ ৭০১২.০০ ২৩৯৮.০০ 
৩. ল ী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রামগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৫-২০১৬ ১৪৯০৭.০০ ২৩৮.০০ 
৪. ল ী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রামগিত এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৫-২০১৬ ৭২৬১৯.০০ ১২১৮.০০ 
৫. ল ী র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কমলনগর এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস  ২০১৫-২০১৬ ৩৬০৬২.০০ ৬০৭.০০ 
৬. ল ী র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৭. ল ী র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৮. ল ী র ল ী র জলার আওতাধীন ৪  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
    ২,৩৬,০৬২.০০ ৫,১৭৯.০০ 
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১. রা ামা  পাবত  জলা রামগড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
২. রা ামা  পাবত  জলা মািনকছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ৪৭৫০.০০ ০ 
৩. রা ামা  পাবত  জলা মা রা া উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ৪০০০.০০ ০ 
৪. রা ামা  পাবত  জলা পানছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৫. রা ামা  পাবত  জলা িদঘীনালা উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ৭৫৪.০০ ০ 
৬. রা ামা  পাবত  জলা ল ীছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৭. রা ামা  পাবত  জলা খাগড়াছিড় সদর উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৮. রা ামা  পাবত  জলা মহালছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৯. রা ামা  পাবত  জলা আলীকদম উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ৯৪৬.০০ ০ 
১০. রা ামা  পাবত  জলা নাই ংছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ৪৫৩.০০ ০ 
১১. রা ামা  পাবত  জলা রায়াংছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ১২০৩.০০ ০ 
১২. রা ামা  পাবত  জলা লামা উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১৩. রা ামা  পাবত  জলা মা উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ৪১৩.০০ ০ 
১৪. রা ামা  পাবত  জলা বা রবান সদর উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ৫৪৮.০০ ০ 
১৫. রা ামা  পাবত  জলা থানিছ উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ১১১৯.০০ ০ 
১৬. রা ামা  পাবত  জলা কাউখালী উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ৪৫.০০ ০ 
১৭. রা ামা  পাবত  জলা রা ামা  সদর উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১৮. রা ামা  পাবত  জলা রাছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১৯. রা ামা  পাবত  জলা নািনয়ারচর উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
২০. রা ামা  পাবত  জলা বাঘাইছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ১৭৪৯.৬৬ ০ 
২১. রা ামা  পাবত  জলা বরকল উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ৬৮২.০০ ০ 
২২. রা ামা  পাবত  জলা লংগ  উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
২৩. রা ামা  পাবত  জলা রাজ লী উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ১১৩.০০ ০ 
২৪. রা ামা  পাবত  জলা িবলাইছিড় উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
২৫. রা ামা  পাবত  জলা কা াই উপেজলা রাজ  এবং মৗজা হড ান িহসাব ২০১৫-২০১৬ ২৭১.০০ ০ 
২৫. খাগড়াছিড় জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
২৬. খাগড়াছিড় জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩২০.০০ ০ 
২৭. বা রবান জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ২০০.০০ ০ 
২৮. বা রবান জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫০০.০০ ০ 
২৯. রা ামা  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪০০.০০ ০ 
৩০. রা ামা  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ২১৬.০০ ০ 
৩১. রা ামা  বামাং চীফ িহসাব ২০১৫-২০১৬ ৪৪৬.০০ ০ 
৩২. রা ামা  চাকমা চীফ িহসাব ২০১৫-২০১৬ ১০০০.০০ ০ 

    ২০,১২৮.৬৬  
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িসেলট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় ১২  এবং উহার আওতাধীন ৫০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৮৫০০.০০ ০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাজানগর এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১২০.০০ ৬৮১৮.০০ 
২. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বড়েলখা এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯৮৩৫.০০ ১৭৩৯.০০ 
৩. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মৗলভাবাজার সদর এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২২০০.০০ ১১৮১.০০০ 
৪. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাউড়া এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৬৮০৩.০০ 
৫. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ম ল এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১৭.০০ ৬৬০.০০ 
৬. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িড় এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৬৭৮.০০ 
৭. মৗলভীবাজার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কমলগ  এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৮২.০০ ১৬০৩.০০ 
৮. মৗলভীবাজার জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৯. মৗলভীবাজার জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১০. মৗলভীবাজার সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 

    ১৩,৬৫৪.০০ ১৯,৪৮২.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তািহর র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৮১৮.০০ ৪০৫৫.০০ 
২. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িব র র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৩. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ধমপাশা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৪৮০১.০০ ১৮০০.০০ 
৪. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শা া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪০৬২.০০ ০ 
৫. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ছাতক এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৯৮.০০ ০ 
৬. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িদরাই এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৩১৯.০০ ০ 
৭. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দায়ারাবাজার এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৮. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, জগ াথ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২১৩০.০০ ০ 
৯. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, জামালগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১০ নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দি ণ নামগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৩১৯.০০ ০ 
১১. নামগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নামগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৩৯১.০০ ৩০৭২৭৫.০০ 
১২. নামগ  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১৮০০.০০ 
১৩. নামগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১০২৭৪২১.০০ 
১৪. নামগ  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ১৪৩০.০০ 

    ৪৩,৯৩৮.০০ ১৩,৪৩,৭৮১.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হিবগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৯৭২.০০ ৬৬.০০ 
২. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বা বল এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০০০.০০ ৫৭০.০০ 
৩. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আজেমিরগ  এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৪৪.০০ ০ 
৪. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নবীগ  এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৭০৫৭.০০ ১৫৮৮.০০ 
৫. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাধব র এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৫৪৭.০০ ১৪৯২.০০ 
৬. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বািনয়াচং এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৭০১২.০০ ৯৬৩.০০ 
৭. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নােরাঘাট এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬৩৬৭.০০ ২০.০০ 
৮. হিবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাখাই এবং উহার আওতাধীন ২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১৫০.০০ ৪৫৪.০০ 
৯. হিবগ  জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১০. হিবগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১১. হিবগ  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ২২০.০০ ৫০.০০ 

    ৩১,৪৬৯.০০ ৫,২০৩.০০ 
 

িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পবা এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩২৩১৩.০০ ১৫০.০০ 
২. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গাদাগাড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৬৮৬৫.০০ ৮৬০.০০ 
৩. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গা র এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৯৩৩.০০ ১০০.০০ 
৪. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তােনার এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০১৮৭.০০ ১১০০.০০ 
৫. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, য়া এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪০৮৬.০০ ০ 
৬. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চারঘাট এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৭০১.০০ ০ 
৭. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাহন র এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৩৮৫.০০ ০ 
৮. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাঘা এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯১৬১.০০ ১১১২.০০ 
৯. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাগমারা এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৭০৬৬.০০ ০ 
১০. রাজশাহী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বায়ািলয়া এবং উহার বড়  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯১৭৬.০০ ০ 
১১. রাজশাহী জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৬৫০.০০ 
১২. রাজশাহী জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১২৬৬.০০ 
১৩. রাজশাহী উপ- িম সং ার কিমশনার অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৩০.০০ 
১৪. রাজশাহী জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১৫. রাজশাহী িদয়ারা সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১৬. রাজশাহী রাজশাহী জলার ৯  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৫৪০.০০ 

    ১,৫১,৮৭৩.০০ ৫,৮০৮.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পারশা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৮৫৬৫.০০ ০ 
২. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সাপাহার এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৪৪৬১৫.০০ ৮৫০.০০ 
৩. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আ াই এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৭৬৩৯.০০ ১৫০.০০ 
৪. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বদলগাছী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৯৪১৮.০০ ০ 
৫. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মহােদব র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১০৮৬২.০০ ০ 
৬. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, প ীতলা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৪৯৯৮৯.০০ ০ 
৭. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িনয়ামত র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ২৬১৪১.০০ ০ 
৮. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাণীনগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৬৭৮১.০০ ০ 
৯. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ধামইরহাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৭২৮৬.০০ ৭৫০.০০ 
১০. নওগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মা া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৬৯৭২.০০ ০ 

    ১,৯৮,২৬৮.০০ ১,৭৫০.০০ 
 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িসংড়া এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৫৩১৭.০০ ০ 
২. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বড়াই াম এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৭৯৮.০০ ৮০.০০ 
৩. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাল র এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৪০৮৬.০০ ৫০.০০ 
৪. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাগািতপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬১৯৭.০০ ১৫০.০০ 
৫. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দাস র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৭৫৯৮.০০ ০ 
৬. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নলডা া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২২৬৮.০০ ০ 
৭. নােটার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নােটার সদর এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯৭০৪.০০ ১১৬০.০০ 
৮. নােটার জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ২০০.০০ ০ 
৯. নােটার জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৪০.০০ ০ 
    ৯১,৮০৮.০০ ১,৪৪০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ফিরদ র এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৫.০০ ০ 
২. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বড়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৮৭৮৩.০০ ০ 
৩. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আটঘিরয়া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২০২৬.০০ ০ 
৪. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ঈ রদী এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬০৩৮.৫০ ২৭০.০০ 
৫. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, স িথয়া এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯৬৩১.০০ ০ 
৬. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চাটেমাহর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬৬২৫.০০ ৮০.০০ 
৭. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভা ড়া এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯৬৮০.০০ ০ 
৮. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, জানগর এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২২০৪৪.০০ ০ 
৯. পাবনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১১৫১.০০ ৪২০.০০ 
১০. পাবনা জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৪২০.০০ 
১১. পাবনা জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ২২০.০০ 
১২. পাবনা জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১৩. পাবনা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 

    ৭৬,০৮৩.৫০ ১,৪১০.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ পাইনবাবগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ০৫  এবং উহার আওতাধীন ৪৭  ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৯১৭৯৮.০০ ২০১১৯.০০ 
২. চ পাইনবাবগ  জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৭০৮৯.০০ 
৩. চ পাইনবাবগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৫৬৭৮.০০ 
    ৯১,৭৯৮.০০ ৩২,৮৮৬.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. জয় রহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় ০৫  এবং উহার আওতাধীন ৩১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৩৭০৫৩.০০ ২৯৮৭.০০ 
২. জয় রহাট জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৩০০.০০ 
৩. জয় রহাট জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৪. জয় রহাট ০৫  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ১৫০০.০০ 
    ১,৩৭,০৫৩.০০ ৪,৭৮৭.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ব ড়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় ১৫  এবং উহার আওতাধীন ৯৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২২৯১৯১.০০ ২৭৩২৫৯.৩০ 
২. ব ড়া জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ২০০.০০ 
৩. ব ড়া জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৩০১.০০ 
৪. ব ড়া জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৪৫০.০০ 
৫. ব ড়া ১১  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩০০.০০ ১২৭১৭.৫০ 
    ২,২৯,৪৯১.০০ ২,৮৬,৯২৭.৮০ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, উ াপাড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ২৪০২.০০ ৬৫৯৯.০০ 
২. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বল িচ এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৪৫৯৪.০০ ৬৩৫৯.০০ 
৩. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, শাহজাদ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৪৪৫.০০ ৫৬৪৪.০০ 
৪. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রায়গ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ০ ১৯৫০.০০ 
৫. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তাড়াশ এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৩৩৬৩.০০ ৫৭৭৮.০০ 
৬. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৯৪৭০.০০ ৫৮৩১.০০ 
৭. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািজ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৮১৩.০০ ১০০৬.০০ 
৮. িসরাজগ  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চৗহালী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৪১০০.৫০ ৪০০০.০০ 
৯. িসরাজগ  জলা শাসক কাযালেয়র এস,  এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১৮০.০০ 
১০. িসরাজগ  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১১. িসরাজগ  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৩৩০.০০ 

    ৩৭,১৮৭.৫০ ৩৭,৬৭৭.০০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রং র সদর এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৮১৭৯.০০ ০ 
২ রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িমঠা র এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৫০৮৫.০০ ০ 
৩. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পীরগ  এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৪৫৪৫.০০ ০ 
৪. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পীরগাছা এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৩২৯.০০ ১৮৪২৮.০০ 
৫. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কাউিনয়া এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৬. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গংগাচড়া এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৩৫০.০০ ২৪৯৯০.০০ 
৭. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বদরগ  এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১২০৬৬.০০ ০ 
৮. রং র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তারাগ  এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৯. রং র জলা শাসেকর কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১০. রং র জলা শাসেকর কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১১. রং র উপ- িম সং ার কিমশনােরর কাযালয়, রং র ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১২. রং র সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১৩. রং র জানাল সেটলেম  অিফসােরর কাযালয় ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 

    ৯৮,৫৫৪.০০ ৪৩,৪১৮.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িদনাজ র সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০০৫৭.০০ ০ 
২. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বীরগ  এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১৯১২.০০ ৫০.০০ 
৩. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িচিররব র এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩০২৮.০০ ৫০.০০ 
৪. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িবরাম র এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০২৫৫.০০ ০ 
৫. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পাবতী র এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৪৪৮৬.০০ ০ 
৬. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাচাগ  এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১২১২৫.০০ ০ 
৭. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নবাবগ  এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬২৪৩.০০ ০ 
৮. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কাহােরাল এবং উহার আওতাধীন ৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫১১৩.০০ ৮০.০০ 
৯. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হািকম র এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬৮৭৪.০০ ০ 
১০. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িবরল এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৯৯৬.০০ ০ 
১১. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৮৬৮৭.০০ ৫০.০০ 
১২. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, খানসামা এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৬৫৬.০০ ৪০.০০ 
১৩. িদনাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ঘাড়াঘাট এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৯৭৯.০০ ৩৬০.০০ 
১৪. িদনাজ র জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১৭৩০.০০ 
১৫. িদনাজ র জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১৬. িদনাজ র জানাল সেটলেম  অিফস ও উহার আওতাধীন সহকারী সেটলেম  অিফস স হ ২০১৫-২০১৬ ০ ২৮০.০০ 

    ১,০১,৪১১.০০ ২,৬৪০.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঠা রগ ও সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ঠা রগ ও সদর এবং উহার আওতাধীন ১৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৩৩২৭.৩০ ০ 
২. ঠা রগ ও সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পীরগ  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৪১৯৯.০০ ০ 
৩. ঠা রগ ও সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হির র এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৭৭১৭.০০ ০ 
৪. ঠা রগ ও সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাণীশংৈকল এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৪৫১৩.০০ ০ 
৫. ঠা রগ ও সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বািলয়াডা ী এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৬১১.০০ ০ 
৬. ঠা রগ ও জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৪৭০.০০ 
৭. ঠা রগ ও জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৮. ঠা রগ ও সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
    ১,৩০,৩৬৭.৩০ ৪৭০.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. প গড় সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দবীগ  এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৬৫২৪.০০ ৯৮২.২৫ 
২. প গড় সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িলয়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২০০৫৬.০০ ১৬৪৬.০০ 
৩. প গড় সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আেটায়ারী এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৩৩৯২.৫০ ১৩০.০০ 
৪. প গড় সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাদা এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৫১৯৪.০০ ১০৩৫৮.০০ 
৫. প গড় সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, প গড় সদর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৮০৩৭.০০ ৩৫৩১১.০০ 
৬. প গড় জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৭. প গড় জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৮. প গড় সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ২৪৪০.০০ 
    ১,০৩,২০৩.৫০ ৫০,৮৬৭.২৫ 

 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নীলফামারী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ডামার এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৫০০.০০ ২২৩৭৯.০০ 
২. নীলফামারী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িডমলা এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১৬৩৪.০০ ৪৩৫১৯.০০ 
৩. নীলফামারী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, জলঢাকা এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৭১১.০০ ১৪৮১৩.০০ 
৫. নীলফামারী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সয়দ র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৪৩০৩৩.০০ ৫৩৭৩৯.০০ 
৬. নীলফামারী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িকেশারগ  এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১৪০৩৬.০০ ৩২৪৭.০০ 
৭. নীলফামারী সহকারী কিমশনার ( িম)এরকাযালয়, নীলফামারী সদর এবং উহার আওতাধীন ১৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৮৯৪৯১.০০ ০ 
৮. নীলফামারী জলা শাসেকর কাযালয় এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৪০.০০ 
৯. নীলফামারী জলা শাসেকর কাযালয় এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০১০০.০০ ৭০.০০ 
১০. নীলফামারী সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬৮৯৭৬.০০ ১১০.০০ 

    ৫,৫৮,৪৮১.০০ ১,৩৭,৯১৭.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, উিল র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৭০৭৮.০০ ০ 
২. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ামারী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ০ ২০০৯৫৯৭.০০ 
৩. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নােগ রী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ৮৫০৭.০০ ০ 
৪. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ২৫২৩.০০ ০ 
৫. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রৗমারী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১২৭৭.০০ ০ 
৬. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাজীব র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ০ ৮৪৩৭.০০ 
৭. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িচলমারী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ০ ২৮৬১৯৯.০০ 
৮. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাজারহাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১৮১.০০ ০ 
৯. িড় াম সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৫-২০১৬ ১২১৩৪১.০০ ০ 
১০. িড় াম জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১১. িড় াম জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১২ িড় াম িড় াম জলার ৯  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
    ১,৪০,৯০৭.০০ ২৩,০৪,২৩৩.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পলাশবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৭৭৩৪.০০ ০ 
২. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গািব গ  এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৮৬৫৬.০০ ৪৯০.০০ 
৩. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রগ  এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৯৮৫৯.০০ ০ 
৪. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সা া র এবং উহার আওতাধীন ৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৬৮৪২.০০ ০ 
৫. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সাঘাটা এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১২১৯৯৩.০০ ০ 
৬. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১২০৫১.০০ ০ 
৭. গাইবা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গাইবা া সদর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৮৫৮৫.০০ ০ 
৮. গাইবা া  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৯. গাইবা া  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১০. গাইবা া  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯০০.০০ ০ 

    ২,৫৬,৬২০.০০ ৪৯০.০০ 
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িমক 
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রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. লালমিনরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হািতবা া এবং উহার আওতাধীন ৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪২৯৬.০০ ০ 
২. লালমিনরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পাট াম এবং উহার আওতাধীন ৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৩৭১৮.০০ ০ 
৩. লালমিনরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািলগ  এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৭৪৬৬.০০ ০ 
৪. লালমিনরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আিদতমারী এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৬৬৯৪৫.০০ ০ 
৫. লালমিনরহাট সহকারী কিমশনার ( িম)এরকাযালয়,লালমিনরহাট সদর এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১১৫১.০০ ০ 
৬. লালমিনরহাট জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৭. লালমিনরহাট জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৮. লালমিনরহাট সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ২৮০০.০০ 
    ৪,০৩,৫৭৬.০০ ২,৮০০.০০ 

 

িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বােকরগ  এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯৬৮১.০০ ১৫০.০০ 
২. 
 

বিরশাল 
 

সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বা গ  এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ 
 

৪৯৩২.০০ ১৪০.০০ 

৩. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বানারীপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৬৮০.০০ ১৯০.০০ 

৪. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গৗরনদী এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৭৮৩২.০০ ১৭০.০০ 
৫. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, উিজর র এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৫২১.০০ ৩৭০.০০ 
৬. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িহজলা এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৪৮৬.০০ ৫৭০.০০ 
৭. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মেহ ীগ  এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৭৯৪৫.০০ ২৩৬২৬.০০ 
৮. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাদী এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪১৩৮.০০ ৩৬০০.০০ 
৯. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আৈগলঝাড়া এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম 

অিফস 
২০১৫-২০১৬ ১৯৩২.০০ ৩৭৭২১০.০০ 

১০. বিরশাল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪১৫৯৭.০০ ১৯৫০.০০ 
১১. বিরশাল ঢাকা জলা শাসক এর কাযালয়, এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৬৭০.০০ 
১২. বিরশাল ঢাকা জলা শাসক এর কাযালয়, এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৫৪০.০০ 
১৩. বিরশাল জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ১৮০০.০০ 
১৪. বিরশাল সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ১৬২০.০০ 

    ১,৩২,৭৪৪.০০ ৪,১২,৬০৬.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঝালকা  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ঝালকাঠী সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম 
অিফস 

২০১৫-২০১৬ ৫৮৪৩.০০ ০ 

২. ঝালকা  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নলিছ  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১২৩২.০০ ২০০.০০ 
৩. ঝালকা  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাজা র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯০১.০০ ১৯২০.০০ 
৪. ঝালকা  সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কাঠািলয়া এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৫০১.০০ ১৫০.০০ 
৫. ঝালকা  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৮০০.০০ 
৬. ঝালকা  জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৩৬০.০০ 
৭. ঝালকা  সহকারী সেটলেম  অিফস, সদর/রাজা র ২০১৫-২০১৬ ০ ৭০০.০০ 
    ৯,৪৭৭.০০ ৪,১৩০.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মঠবাড়ীয়া এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৬১৩.০০ ০ 
২. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নািজর র এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৯১৯৬.০০ ০ 
৩. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ই রকানী এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৫০০.০০ ০ 
৪. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িপেরাজ র এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩০৪৯.০০ ০ 
৫. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নছারাবাদ এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৯৮৮.০০ ৪৭০.০০ 
৬. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কাউখালী এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১২০৮.০০ ৩৪০.০০ 
৭. িপেরাজ র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভা ািরয়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২০২১.০০ ২১০.০০ 
৮. িপেরাজ র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৭৩০.০০ 
৯. িপেরাজ র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১৮২.০০ 
১০. িপেরাজ র সহকারী সেটলেম  অিফস, সদর, নািজর র, নছারাবাদ ও কাউখালী  ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 

    ৪২,৫৭৫.০০ ১,৯৩২.০০ 
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িমক 
নং 

জলার 
নাম 

িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, প য়াখালী সদর এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৩৯৮৪.০০ ১৩৮৯২০০.০০ 
২. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দশিমনা এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১২৮৭২.০০ ১৫০০.০০ 
৩. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রাংগাবালী এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৯৮১.০০ ৩৩৬০.০০ 
৪. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গলািচপা এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৭৭৫৩.০০ ১০১১.০০ 
৫. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কলাপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৩৫১০.০০ ১২০০.০০ 
৬. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাউফল এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৬২৮৪.০০ ৫৬৯৪১.০০ 
৭. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মকী এবং উহার আওতাধীন ০১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৪৪২.০০ ৬০০.০০ 
৮. প য়াখালী সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িমজাগ  এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩১৯৭.০০ ১২৬১.০০ 
৯. প য়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৯০০.০০ ২১২৭৮২.০০ 
১০. প য়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ২৭১৯.০০ 

    ১,৫৩,৯২৩.০০ ১৬,৭০,৫৭৪.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভালা সদর এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১২৭২৬.০০ ৬৮৪৬.০০ 
২. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চরফ াশন এবং উহার আওতাধীন ৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৮৫১২.০০ ১৬৬১.০০ 
৩. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লালেমাহন এবং উহার আওতাধীন ৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৫৬৯.০০ ২৬২৮.০০ 
৪. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মন রা এবং উহার আওতাধীন ৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৬৯৯.০০ ১৯০.০০ 
৫. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ত মি ন০ এবং উহার আওতাধীন ৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৬৯৫.০০ ০ 
৬. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দৗলতখান এবং উহার আওতাধীন ৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৫৮৪.০০ ০ 
৭. ভালা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বারহান উি ন এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৮২৭৩.০০ ০ 

    ৪৩,০৫৮.০০ ১১,৩২৫.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. বর না সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বর না সদর এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১২৪৫০.০০ ৫৯৯৭.০০ 
২. বর না সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বামনা এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৩৮২.০০ ০ 
৩. বর না সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পাথরঘাটা সদর এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫০০.০০ ২৩৪৮০.০০ 
৪. বর না সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আমতলী এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৯০৬.০০ ১১৭৬৫.০০ 
৫. বর না সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বতাগী এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৬৪০.০০ ২৪৭৫.০০ 
৬. বর না জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৭৯০.০০ ১৭৯০.০০ 
৭. বর না জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ১২৬০.০০ ০ 
    ২২,৯২৮.০০ ৪৫,৫০৭.০০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ সন আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িরয়া এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৮৯৮৭.০০ ০ 
২. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পসা এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৪৩১.০০ ০ 
৩. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, পাইকগাছা এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৬০৫১.০০ ০ 
৪. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তরখাদা এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৯৬৭.০০ ৪২৫.৫৬ 
৫. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িদঘিলয়া এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৭৫৯৭.০০ ৩০০.০০ 
৬. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কয়রা এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৩৩৩৮.০০ ১৮০.০০ 
৭. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ব য়াঘাটা এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩০০২০.০০ ৪০.০০ 
৮. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লতলা এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০২১৬.০০ ০ 
৯. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দােকাপ এবং উহার আওতাধীন ০২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৬০২০.০০ ১১২০.০০ 
১০. লনা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সদর এবং উহার আওতাধীন ০১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৮৫২.০০ ০ 

    ১,৫১,৪৭৯.০০ ২,০৬৬.০০ 
 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, যেশার সদর এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৯৪৫১.০০ ৪৫৮০০.০০ 
২. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, চৗগাছা এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৪১৮৮.০০ ৮০.০০ 
৩. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শাশা এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৬৬১.০০ ০ 
৪. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িঝকরগাছা এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২০২০২.০০ ২১১৬৮.০০ 
৫. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মিনরাম র এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬২৫৪.০০ ৮০.০০ 
৬. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কশব র এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৭৪৯৬.০০ ৮০.০০ 
৭. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বাঘারপাড়া এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৭৩৭১.০০ ০ 
৮. যেশার সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, অভয়নগর এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫৮৩.০০ ১৮১৪.০০ 
৯. যেশার জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৩৯২২৯০.০০ 
১০. যেশার জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
১১. যেশার জানাল সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ১৬৫০.০০ 
১২. যেশার যেশার জলা ০৮  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৩১০.০০ 

    ৮,১২০৬.০০ ৪,৬৩,২৭২.০০ 
 



২০১৬-২০১৭ অথ বৎসেরর বািষক িনরী া িতেবদন- 
71

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শরনেখালা এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৪৯৩৪.০০ ৩৬২.০০ 
২. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মা ারহাট এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৮৪৬.০০ ২১৩.০০ 
৩. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, রামপাল এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৯৬৬.০০ ১১৮.০০ 
৪. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ফিকরহাট এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৪৩৯১.০০ ৫১৬.০০ 
৫. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাংলা এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৭৬৬১.০০ ৭৫১.০০ 
৬. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িচতলমারী এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৪৬২.০০ ১৯৭.৫০ 
৭. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ক য়া এবং উহার আওতাধীন ০৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৩৭৬৬.০০ ৩৬৭.০০ 
৮. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মাড়লগ  এবং উহার আওতাধীন ১০  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫০৫৭.০০ ২৬৪.০০ 
৯. বােগরহাট সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, বােগরহাট সদর এবং উহার আওতাধীন ০৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৭৮৪৫.০০ ১২৮.০০ 
১০. বােগরহাট জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩২৩৩.০০ ০ 
১১. বােগরহাট জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০২৫.০০ ০ 
১২. বােগরহাট সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৬০৬৯.০০ ০ 

    ১,৫১,২৫৫.০০ ২,৯১৬.৫০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ি য়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মারখালী এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬৯৫২.০০ ০ 
২. ি য়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, খাকসা এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৬৫২২.০০ ৬৫২৬.০০ 
৩. ি য়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িমর র এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৪০৪৬.০০ ৬৪৭৭৮.০০ 
৪. ি য়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দৗলত র এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৪৬৪১.০০ ৬৯১২৫০.০০ 
৫. ি য়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ি য়া সদর এবং উহার আওতাধীন ১৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬৪২০৪.০০ ২০৮১৫.০০ 
৬. ি য়া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ভড়ামারা এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৭৬.০০ ৯৫৬৬০.০০ 
৭. ি য়া জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৩০০.০০ 
৮. ি য়া জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১৭৮৮৫০.০০ 
    ১,৫৬,৫৪১.০০ ১০,৫৮,১৭৯.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. য়াডা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, জীবননগর এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৫৭৩০.০০ ২৭৫২.০০ 
২. য়াডা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আলমডা া এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০৩২৪.০০ ৩৫৪৭.০০ 
৩. য়াডা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, য়াডা া সদর এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৮১৮৮.০০ ২৯৬৫০.০০ 
৪. য়াডা া সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দা ড় দা এবং উহার আওতাধীন ৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৭০৫.০০ ১৪১১.০০ 
৫. মেহর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িজবনগর এবং উহার আওতাধীন ৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬৮৩২.০০ ৫০১৬.০০ 
৬. মেহর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গাংনী এবং উহার আওতাধীন ৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩১৫৬৬.০০ ১৯৭৮৭.০০ 
৭. মেহর র সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মেহর র সদর এবং উহার আওতাধীন ৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১২১৫৮.০০ ২৪৮৯.০০ 
৮. য়াডা া জলা শাসেকর কাযালয়, এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৩১০০.০০ 
৯. য়াডা া জলা শাসেকর কাযালয়, এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৪৫০.০০ 
১০. মেহর র জলা শাসেকর কাযালয়, এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১৭৬১৮.০০ 
১১. মেহর র জলা শাসেকর কাযালয়, এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৯২০৬.০০ 

    ১,১৯,৫০৩.০০ ৯৫,০২৬.০০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সাত ীরা সদর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৪১৩.০০ ১৪০.০০ 
২. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, তালা সদর এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৩৫১.০০ ৩৮৫.০০ 
৩. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কলােরায়া এবং উহার আওতাধীন ০৭  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৬৫০.০০ ৩০০.০০ 
৪. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, দবহাটা এবং উহার আওতাধীন ০৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১০০.০০ ৩৫৫.০০ 
৫. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, ামনগর এবং উহার আওতাধীন ১১  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২০০.০০ ১৭৭৬.০০ 
৬. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, আশা িন এবং উহার আওতাধীন ০৯  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ২১১৫.০০ 
৭. সাত ীরা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািলগ  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৮৭৬৭.০০ ৫১০.০০ 
৮. সাত ীরা জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ২৪০.০০ 
৯. সাত ীরা জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১৩০.০০ 
১০. সাত ীরা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৮৪০.০০ 

    ১৫,৪৮১.০০ ৬,৭৯১.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িঝনাইদহ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািলগ  এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২১৪৭৮.০০ ২৩২৩২৮.০০ 
২. িঝনাইদহ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কাটচ দ র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৯০২.০০ ২৬২৬৯৬.০০ 
৩. িঝনাইদহ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হিরনা  এবং উহার আওতাধীন ০৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩৫৪৪.০০ ৯৭৫০৬.০০ 
৪. িঝনাইদহ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শল পা এবং উহার আওতাধীন ১৫  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৩২৭৮১.০০ ৪৫০৫৭৫.০০ 
৫. িঝনাইদহ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, িঝনাইদহ সদর এবং উহার আওতাধীন ১৮  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৩৫০৮.০০ ৩১৮৩.০০ 
৬. িঝনাইদহ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, মেহশ র এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৯০০৫.০০ ৯৮১.০০ 
৭. িঝনাইদহ জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ  শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ 
৮. িঝনাইদহ জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ  শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৬৭০.০০ 
৯. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলা উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৩৯.০০ ০ 
    ৮৫,৩৫৭.০০ ১০,৪৭,৯৩৯.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মা রা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়,মা রা সদর এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৬১০৯০.০০ ২৫৬০.০০ 
২. মা রা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৫০৬৫৭.০০ ১১৬৫.০০ 
৩. মা রা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, শািলকা এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৯৯৫৫.০০ ৫২০.০০ 
৪. মা রা সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, হা দ র এবং উহার আওতাধীন ০৬  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ১৩০১১.০০ ৬৮৯২.০০ 
৫. মা রা  জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৮০০.০০ 
৬. মা রা জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ১৪০.০০ 
৭. মা রা মা রা জলা সকল সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ০ ৮১০.০০ 
    ১,৫৪,৭১৩.০০ ১২,৮৮৭.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নড়াইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, নড়াইল সদর এবং উহার আওতাধীন ১৪  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ৪৭১৮৬.০০ ১০১৭.০০ 
২. নড়াইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, কািলয়া এবং উহার আওতাধীন ১৩  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২২৪৯৭.০০ ৭৬১৮.০০ 
৩. নড়াইল সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, লাহাগড়া এবং উহার আওতাধীন ১২  ইউিনয়ন িম অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৫৪৬০.৮০ ২৮৮৮৭.৮৫ 
৪. নড়াইল সহকারী সেটলেম  অিফস ২০১৫-২০১৬ ২৮২.০০ ৩৮২১৮.০০ 
৫. নড়াইল জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৭০০.৫০ 
৬. নড়াইল জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ৪৮০.০০ 
    ৯৫,৪২৫.৮০ ৭৬,৯২১.৩৫ 
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২০১৬-২০১৭ সেন িভিপ িহসাব িনরী ার সােথ জিড়ত টাকার িবভাগওয়ারী িববরণ িন পঃ 

 
 

িমক নং িবভােগর নাম আ সাৎ ত টাকার পিরমাণ রাজ  িতর পিরমাণ 
১ ঢাকা িবভাগ, ঢাকা ৭৮৩০৪.০০ ১৮৪৯৩২১.০০ 
২. চ াম িবভাগ, িম া ৯৯৮৪.০০ ২০০৬০৯.০০ 
৩. িসেলট িবভাগ, িসেলট ২৮০.০০ ০ 
৪. রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী ১৭৪৯৬.০০ ২৪৯০২০.০০ 
৫. রং  িবভাগ, রং র ১৫৮৮২.০০ ০ 
৬. বিরশাল িবভাগ, বিরশাল ৪০৮৬৪.০০ ৯৪২৬০০.০০ 
৭. লনা িবভাগ, লনা ৪৫৪৭৩.৭৫ ৩১২১২৪০.০০ 
 সবেমাট ২,০৮,২৮৩.৮৫ ৬৩,৬২,৭৯০.০০ 

 
২০১৬-২০১৭ সেন িভিপ িহসাব িনরী ার সােথ জিড়ত টাকার জলাওয়ারী িববরণ িন পঃ 

 

িমক নং জলার নাম আ সাৎ ত টাকার পিরমাণ রাজ  িতর পিরমাণ 
১. নারায়ণগ  ০ ০ 
২. মািনকগ  ১২৬৫৬.০০ ০ 
৩. গাপালগ  ০ ২৩৩৪২.০০ 
৪. িকেশারগ  ১৮০.০০ ৪,৮৮৪.০০ 
৫. ি গ  ০ ০ 
৬. গাজী র ১০০০.০০ ৩০৩১৮২.০০ 
৭. ফিরদ র ০ ০ 
৮. ঢাকা-১ ১৮৭.০০ ৮৭০৭১০.০০ 
৯. ঢাকা-২ ০ ০ 
১০. ঢাকা-৩ ০ ৪২৪৯০.০০ 
১১. ঢাকা-৪ ৫০০৩৮.০০ ২৮০০.০০ 
১২. ঢাকা-৫ ০ ০ 
১৩. শরীয়ত র ০ ০ 
১৪. টাংগাইল ০ ০ 
১৫. নরিসংদী ৩২১০.০০ ২২৪১০.০০ 
১৬. রাজবাড়ী ০ ০ 
১৭. মাদারী র ০ ০ 
১৮. ময়মনিসংহ (দঃ) ২,৯৪৫.০০ ০ 
১৯. ময়মনিসংহ (উঃ) ৭২৯৮.০০ ৫৬৯৪৩৫.০০ 
২০. ন েকাণা ৭৯০.০০ ১৮৪৩.০০ 
২১. জামাল র ০ ৮২২৫.০০ 
২২. শর র ০ ০ 
২৩. চ াম (উঃ) ০ ০ 
২৪. চ াম (দঃ) ০ ০ 
২৫. িম া (উঃ) ০ ১৭৭৫০৮.০০ 
২৬. িম া (দঃ) ৯১৮৪.০০ ২৩১০১.০০ 
২৭. নায়াখালী ০ ০ 
২৮. ল ী র ০ ০ 
২৯. ফনী ০ ০ 
৩০. ক বাজার ৮০০.০০ ০ 
৩১. া ণবাড়ীয়া ০ ০ 
৩২. চ দ র ০ ০ 
৩৩. রা ামা  পাবত জলা ০ ০ 
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িমক নং জলার নাম আ সাৎ ত টাকার পিরমাণ রাজ  িতর পিরমাণ 
৩৪. িসেলট ০ ০ 
৩৫. মৗলভীবাজার ০ ০ 
৩৬. নামগ  ০ ০ 
৩৭. হিবগ  ২৮০.০০ ০ 
৩৮. রাজশাহী ১২৮.০০ ০ 
৩৯. নােটার ৪০৫.০০ ০ 
৪০. চ পাইনবাবগ  ৭৭৮৫.০০ ৯৯৭৯.০০ 
৪১. নওগ  ১৩২০.০০ ০ 
৪২. পাবনা ৪৬৭০.০০ ১৩২২২০.০০ 
৪৩. িসরাজগ  ৩১৮৮.০০ ১০৬৮২১.১২ 
৪৪. ব ড়া ০ ০ 
৪৫. জয় রহাট ০ ০ 
৪৬. রং র ০ ০ 
৪৭. িদনাজ র ১৩৮৫.০০ ০ 
৪৮. িড় াম ০ ০ 
৪৯. গাইবা া ৮৯৬৭.০০ ০ 
৫০. লালমিনরহাট ৬৭০.০০ ০ 
৫১. ঠা রগ ও ০ ০ 
৫২. প গড় ৪৮৬০.০০ ০ 
৫৩. নীলফামারী ০ ০ 
৫৪. বিরশাল ২৭৩৫.০০ ০ 
৫৫. ভালা ৩৬১৬০.০০ ৭৬৯৯৬.০০ 
৫৬. প য়াখালী ০ ৭৪০৯৩৮.০০ 
৫৭. িপেরাজ র ০ ১৮৪.০০ 
৫৮. বর না ৮৫০.০০ ৪৪৭০.০০ 
৫৯. ঝালকা  ১১১৯.০০ ১২০০১২.০০ 
৬০. লনা ২৪৬৭৯.০০ ০ 
৬১. যেশার ১৩০৭১.০০ ০ 
৬২. িঝনাইদহ ৫১১৩.০০ ৮৭৯০৬০.০০ 
৬৩. ি য়া ১১৫.০০ ৩৯৭২৯৮.০০ 
৬৪. সাত ীরা ০ ১৭৪৭৭৫৭.০০ 
৬৫. বােগরহাট ১৩৯০.০০ ০ 
৬৬. য়াডাংগা + মেহর র ৩২০.০০ ৯৭১২৫.০০ 
৬৭. মা রা ৭৮৫.৭৫ ০ 
৬৮. নড়াইল ০ ০ 

 সবেমাট ২,০৮,২৮৩.৮৫ ৬৩,৬২,৭৯০.০০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-১ ঢাকা জলার আ িলয়া রাজ  সােকল এর িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০  ৪,৮৯,৩৩৩.০
০ 

২. ঢাকা-১ ঢাকা জলার আিমনবাজার রাজ  সােকল এর িভ,িপ িনবাহী 
শাখা 

২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০  ৩,৪১,৭৬০.০০ 

৩. ঢাকা-১ ঢাকা জলার সাভার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ১৮৭.০০০ ৩৯,৬১৭.০০ 
         

 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৩ ঢাকা জলার করাণীগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৭৭১৩৬.০০ ২১৯৫৯৪.০০ ২৫৭৫৪২.০০ ০ ০ 
২. ঢাকা-৩ ঢাকা জলার করাণীগ  (দি ণ) উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৪২,৪৯০.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৪ জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ২১৯৫২৭১২.০০ ২৯৯০০৮৬৭.০০ ১৮৪১৮২৬.০০ ৩০৫৮০.০০ ২৮০০.০০ 
২. ঢাকা-৪ ঢাকা জলার দাহার উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৫২৯৪১.০০ ৮১৫৭৪৭.০০ ১৩২৭৮৫.০০ ১৯৪৫৮.০০ ০ 
       ৫০,০৩৮.০০ ২,৮০০.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঢাকা-৫ ঢাকা জলার ধামরাই উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৫৮৩৩৭১.০০ ১৮৮৯৯৭৫.০০ ৬৯৩৬৯৬.০০ ০ ০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৩০১২৩.০০ ১৪৭০৯১.০০ ৮৩০৩২.০০ ০ ০ 
২. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার ফ া রাজ  সােকল এর িভ,িপ িনবাহী 

শাখা 
২০১৫-২০১৬ ২০৭১৭৪.০০ ৫১৮৪.০০ ২০১৯৯০.০০ ০ ০ 

৩. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার িসি রগ  রাজ  সােকল এর িভ,িপ িনবাহী 
শাখা 

২০১৫-২০১৬ ৯৮১৬৩.০০ ৩৯৭৮৮.০০ ৫৮৩৭৫.০০ ০ ০ 

৪. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার ব র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৫৫১৭৬.০০ ২০৩৬৬.০০ ৪৩৪৮১০.০০ ০ ০ 
৫. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার পগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৭১২১২.০০ ২৯০৫৬৭.০০ ৩৮১২১২.০০ ০ ০ 
৬. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার সানারগ ও উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০৮০৬১৪.০০ ৫১৬৩৪৩.০০ ৫৬৪২৭১.০০ ০ ০ 
৭. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলার আড়াইহাজার উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৮৭৯১২.০০ ১৩০৮৭০.০০ ২৫৭০৪২.০০ ০ ০ 
৮. নারায়ণগ  নারায়ণগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৯৮১৮৮.০০ ৩০২১২২.০০ ৩৯৬০৬৬.০০ ০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মািনকগ  মািনকগ  সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫৩২২.০০ ১৫৫০.০০ ১৫৩২২.০০ ০ ০ 
২. মািনকগ  মািনকগ  জলার িসংগাইর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৩৪৩৩২৭.০০ ১১৩৩৪৮.০০ ২২২৯৯৭৯.০০ ০ ০ 
৩. মািনকগ  মািনকগ  জলার সা িরয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৫৩৯২৬.০০ ১৭২৯৩৩.০০ ২৮০৯৯৩.০০ ২২৬৬.০০ ০ 
৪. মািনকগ  মািনকগ  জলার িশবালয় উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০৮৮৮২৪.০০ ৮৩৬৭১৬.০০ ২৫২১০৮.০০ ০ ০ 
৫. মািনকগ  মািনকগ  জলার দৗলত র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৫৬৪৬৫.০০ ২০৪০৫৬.০০ ৫২৪০৯.০০ ১০৩৯০.০০ ০ 
৬. মািনকগ  মািনকগ  জলার িঘওর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০৭৬২৫০.০০ ৩৪২৪১২.০০ ৭৫১৮৩৮.০০ ০ ০ 
৭. মািনকগ  মািনকগ  জলার হিররাম র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৭৯৩৬২.০০ ২৭৭৬৪২.০০ ১৭২০.০০ ০ ০ 
       ১২,৬৫৬.০০ ০ 
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আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নরিসংদী নরিসংদী জলার শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৬৬৩৪৯৬.০০ ২৫০৯০৯৩.৪০ ১৫৪৪০২.৬০ ০ ৩১০.০০ 
২. নরিসংদী  নরিসংদী জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭৪৯৯১৭.০০ ৪৪২৯৭৯.০০ ৩০৬৯৩০.০০ ৩২১০.০০ ৮০০০.০০ 
৩. নরিসংদী  নরিসংদী জলার মেনাহরদী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪১৯৮০৬.০০ ২৯৪৬৫৮.০০ ১৩৭৪৯৭.০০ ০ ০ 
৪. নরিসংদী  নরিসংদী জলার িশব র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৮৭৯৬৯.০০ ২৯০৮৮৮.০০ ২৯৭০৮১.০০ ০ ১৪১০০.০০ 
৫. নরিসংদী  নরিসংদী জলার পলাশ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৭৬৩৭৮.০০ ২৯৩৩২৩.০০ ৮৩০৫৫.০০ ০ ০ 
৬. নরিসংদী  নরিসংদী জলার বলাব উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৩১০৩.০০ ৪০৬২৩.০০ ২৪৮০.০০ ০ ০ 
৭. নরিসংদী  নরিসংদী জলার রায় রা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৯৪২৩৫.০০ ৪৪০৭৭৯.০০ ৫৩৪৫৬.০০ ০ ০ 
       ৩,২১০.০০ ২২,৪১০.০০ 
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আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ফিরদ র ফিরদ র জলার বায়ালমারী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৯০৭২৪১.০০ ২৩০৬৬৯.০০ ৬৭৬৫৭২.০০ ০ ০ 
২. ফিরদ র ফিরদ র জলার ফিরদ র সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৩০০৫৭.০০ ১৬৩১৬০.০০ ৪৬৬৮৯৭.০০ ০ ০ 
৩. ফিরদ র ফিরদ র জলার ভাংগা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭২৫৫০৮.০০ ৩৪৬৯৮৭.০০ ৩৭৮৫২১.০০ ০ ০ 
৪. ফিরদ র ফিরদ র জলার নগরকা া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৮৩৭১২.০০ ৫২৮৩৯.০০ ৩৩০৮৭৩.০০ ০ ০ 
৫. ফিরদ র ফিরদ র জলার ম খালী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৯০১৪২.০০ ১৫০৪৪০.০০ ১৩৯৫৬০.০০ ০ ০ 
৬. ফিরদ র ফিরদ র জলার সালতা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২২০৯৯৭.০০ ২৬৯৭৯.০০ ১৯৪০১৮.০০ ০ ০ 
৭. ফিরদ র ফিরদ র জলার সদর র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১১৭৩৪৯৬.০০ ১৩০৪৮৩.০০ ১০৪৩০১৩.০০ ০ ০ 
৮. ফিরদ র ফিরদ র জলার আলফাডা া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৩৮২০১.০০ ৫৬৫৬০.০০ ২৮১৬৪১.০০ ০ ০ 
৯. ফিরদ র ফিরদ র জলার চরভ াসন উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১২৯১৮৫.০০ ১৯০৩০.০০ ১১০১৫৫.০০ ০ ০ 
১০. ফিরদ র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ২৬২৬০.০০ ০ ০ 
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টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মাদারী র মাদারী র জলার শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. মাদারী র মাদারী র জলার সদর উপেজলার িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭৩২৫৩৯.০০ ২৮৯৩৬৪.০০ ৪৪৩১৭৫.০০ ০ ০ 
৩. মাদারী র মাদারী র জলার িশবচর উপেজলার িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫২৯৯৪৭.০০ ২৭৬৭০৯.০০ ২৫৩২৩৮.০০ ০ ০ 
৪. মাদারী র মাদারী র জলার রাৈজর উপেজলার িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৬৬৪৭৫.০০ ৩১৮১৩১.০০ ২৪৮৩৪৪.০০ ০ ০ 
৫. মাদারী র মাদারী র জলার কালিকিন উপেজলার িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৪৪০৬১.০০ ২৪০২০৩.০০ ৩০৩৮৫৮.০০ ০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ীগ  ীগ  জলার শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০০১৪১৪.০০ ৯৭১০১১.০০ ৩০৪০৩.০০ ০ ০ 
২. ীগ  ীগ  জলার সদর উপেজলার িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৪১৪৩০৯.০০ ৪৬০৯২২.০০ ৯৫৩৩৮৭.০০ ০ ০ 
৩. ীগ  ীগ  জলার নগর উপেজলার িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৪২০৯২৫.০০ ১০৯২৬৯১.০০ ৩২৮২৩৪.০০ ০ ০ 
৪. ীগ  ীগ  জলার িসরাজিদখান উপেজলার িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৭৫৯৬৫৬.০০ ১২৩৮৯২৯.০০ ৫২০৭২৭.০০ ০ ০ 
৫. ীগ  ীগ  জলার গজািরয়া উপেজলার িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬১৯৭৫.০০ ৩৮৩১৭.০০ ২৩৬৫৮.০০ ০ ০ 
৬. ীগ  ীগ  জলার লৗহজং উপেজলার িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮৫৭৩৭৯.০০ ১৮৫৯১৭.০০ ৬৭১৪৬২.০০ ০ ০ 
৭. ীগ  ীগ  জলার ট ীবাড়ী উপেজলার িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০৩০৩২০.০০ ৯৯৮২৯১.০০ ৩২০২৯.০০ ০ ০ 
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পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৯৫৭০২৭.০০ ৭৫৯৭১৩.০০ ১১৯৭৩১৪.০০ ০ ০ 
২. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার িকেশারগ  সদর উপেজলা িভিপ িনবাহী 

শাখা 
২০১৫-২০১৬ ৩৮৫১১০.০০ ৯৮২৩৫.০০ ২৮৬৮৭৫.০০ ০ ০ 

৩. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার ইটনা উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৩৯২৭৮৫.০০ ১১১১১.০০ ২৩৮১৬৭৪.০০ ০ ০ 
৪. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার িনকলী উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৪৬৪৬২.০০ ১৭২৪০.০০ ৫২৯২২২.০০ ০ ০ 
৫. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার িমঠামইন উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৮৮৭০৭৬.০০ ৫৫৪৮৩.০০ ৪৮৩১৫৯৩.০০ ০ ০ 
৬. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার অ াম উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৪৬৭৪৯.০০ ৩০০ ১৪৪৪৯.০০ ০ ০ 
৭. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার ভরব উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১২৭২৯.০০ ৫৭৩৮.০০ ৬৯৯১.০০ ০ ০ 
৮. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার বািজত র উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬১২৯৮৪.০০ ৪৩৫৯৮১.০০ ১৭৭০০৩.০০ ১৫০.০০ ০ 
৯. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার ক য়ািদ উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭৮৯৩৩৯.০০ ৮৮৮২০.০০ ৭৯৫১৯.০০ ০ ৪১৫৪.০০ 
১০. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার পা ি য়া উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪১২২৯৬.০০ ৮৩৭০০.০০ ৩২৯৫৯৬.০০ ০ ০ 
১১. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার তাড়াইল উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬১৬৪৮৭.০০ ১০৫৩৯০.০০ ৫১১০৯৭.০০ ০ ০ 
১২. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার কিরমগ  উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৭৬৪৪৪.০০ ৫৫৬৩৬.০০ ৩২০৮০৮.০০ ৩০.০০ ৭৩০.০০ 
১৩. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার িলয়ারচর উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫২৮৮০১.০০ ৯২০১০.০০ ৪৩৬৮০১.০০ ০ ০ 
১৪. িকেশারগ  িকেশারগ  জলার হােসন র উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০০৯৮৭.০০ ৩৫৯৪৩.০০ ৬৫০৪৪.০০ ০ ০ 

       ১৮০.০০ ৪,৮৮৪.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার জািজরা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৯১০৬২.০০ ৯২৮০৬.০০ ২৭৮২৫৬.০০ ০ ০ 
২. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার নিড়য়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৭৫৬২৮.০০ ২২৮৯১৭.০০ ৪৬৪১১.০০ ০ ০ 
৩. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার গাসইরহাট উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৫২৪৮৮.০০ ৯২৮০৬.০০ ৩২৬৪৬৩.০০ ০ ০ 
৪. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার ডা ড া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৩৯৪৮৪.০০ ১৩১৭৯.০০ ২২৬২০৫.০০ ০ ০ 
৫. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার ভদরগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৭১৮৩৮.০০ ৫০২২৭.০০ ২২১৬১১.০০ ০  ০ 
৬. শরীয়ত র শরীয়ত র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫৪৩৯৭৬.০০ ২২৯৯০৩.০০ ১৩১৪৬৬৭.০০ ০  ০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. গাপালগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৮১৬০৫.০০ ১৫৫৬১৬.০০ ২৫৯৮৮.৫০ ০ ২৩,৩৪২.০০ 
২. গাপালগ  গাপালগ  জলার ক দ র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৮২৪৫৬৬.৫০ ৩৬১৮০৬.০০ ১৪৬২৭৬০.০০ ০ ০ 
৩. গাপালগ  গাপালগ  জলার কািশয়ানী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২০২৯১২৩.০০ ১৪৯৫০৪.০০ ১৮৭৯৬১৯.০০ ০ ০ 
৪. গাপালগ  গাপালগ  জলার কাটালীপাড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১১৮৪৩৬৪.০০ ২১৯৩০২.০০ ৯৬৫০৬২.০০ ০ ০ 
৫. গাপালগ  গাপালগ  জলার ংগীপাড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪১৫৮৪৬.০০ ৬৫১৯২.০০ ৩৫০৬৫৪.০০ ০ ০ 
৬. গাপালগ  গাপালগ  জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮৬৬৫১১৮.০০ ১৬৫৬০১.০০ ৮৪৯৯৫১৭.০০ ০ ০ 
        ২৩,৩৪২.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. টাংগাইল জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. টাংগাইল টাংগাইল জলার বাসাইল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৬৮৫৭৬.০০ ২২৮৬৪৪.০০ ৩৩৯৯৩২.০০ ০ ০ 
৩. টাংগাইল টাংগাইল জলার সিখ র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৫৪০৮.০০ ৩১০১০.০০ ১৪৩৯৮.০০ ০ ০ 
৪. টাংগাইল টাংগাইল জলার ম র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২২৬৮০০.০০ ৭৩৪৮১.০০ ১৫৩৩১৯.০০ ০ ০ 
৫. টাংগাইল টাংগাইল জলার ঘাটাইল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৯৭০৩০.০০ ৮৭২৪৫.০০ ১০৯৭৮৫.০০ ০ ০ 
৬. টাংগাইল টাংগাইল জলার কািলহািত উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৯৬৩৩৯.০০ ১৩৫৫৬.০০ ২৮৩৩৮৩.০০ ০ ০ 
৭. টাংগাইল টাংগাইল জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০৫৮৪৩.০০ ২১০৯০.০০ ৮৪৭৫৩.০০ ০ ০ 
৮. টাংগাইল টাংগাইল জলার নাগর র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৮৮২৩৭.০০ ১১৪৫৭৯.০০ ৪৭৩৬৫৮.০০ ০ ০ 
৯. টাংগাইল টাংগাইল জলার িমজা র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪২৮৫৪৫.০০ ১৭৪২২৬.০০ ২৫৪৩১৯.০০ ০ ০ 
১০ টাংগাইল টাংগাইল জলার গাপাল র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৭০০৪৮০.০০ ৬৫৭৩৪.০০ ১৬৩৪৭৪৬.০০ ০ ০ 
১১. টাংগাইল টাংগাইল জলার য়া র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩২৬৮৮৫.০০ ৩২২৭৪.০০ ২৯৪৬১১.০০ ০ ০ 
১২. টাংগাইল টাংগাইল জলার দল য়ার উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৪৯৮৭৪.০০ ১৪৭১০২.০০ ২৭৭২.০০ ০ ০ 
১৩. টাংগাইল টাংগাইল জলার ধনবাড়ী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৮৯৯২.০০ ২৭২৮.০০ ৩৬২৬৪.০০ ০ ০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. গাজী র গাজী র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৭১৭৯০৪.০০ ৯৯৮০৪১.০০ ১৭১৯৮৬৩.০০ ১০০০.০০ ৬০০.০০ 
২. গাজী র গাজী র জলার র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭০৩৮০.০০ ৬৭৬৪৩.০০ ২৭৩৭.০০ ০ ০ 
৩. গাজী র গাজী র জলার কািলয়াৈকর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭৩৫১১৬২.০০ ৪৯৬৫৮০.০০ ৬৮৫৪৫৮২.০০ ০ ৪,৬৯০.০০ 
৪. গাজী র গাজী র জলার কালীগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৩৫৯৯০৯.০০ ৭৯৭৬২৩.০০ ২৫৬২২৮৬.০০ ০ ১৬,৩৫৯.০০ 
৫. গাজী র গাজী র জলার কাপািসয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮৫৭৮৪৭.০০ ৮৭৭৮০.০০ ৭৭০০৬৭.০০ ০ ২০০.০০ 
৬. গাজী র গাজী র জলার িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ২,৮১,৩৩৩.০০ 
       ১০০০.০০ ৩,০৩,১৮২.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. রাজবাড়ী রাজবাড়ী জলার বািলয়াকাি  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫৯৫৩২.০০ ৬৭৫৩২.০০ ৯১৯৮৯.০০ ০ ০ 
২. রাজবাড়ী রাজবাড়ী জলার পাংশা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৮২৪১৬.০০ ৯১২৩১.০০ ৯১১৮৫.০০ ০ ০ 
৩. রাজবাড়ী রাজবাড়ী জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৫৯৬২০.০০ ৬০৩৭৪৪.০০ ৫৫৮৭৬.০০ ০ ০ 
৪. রাজবাড়ী রাজবাড়ী জলার গায়াল  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১২৬৭২৩.০০ ৯১৫৮.০০ ১১৭৫৬৫.০০ ০ ০ 

 

িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ময়মনিসংহ (উঃ) ময়মনিসংহ জলার গৗরী র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী 
শাখা 

২০১৫-২০১৬ ১৯১৪৩৬৭.০০ ৫৮৮৯৯০.০০ ০ ৭২৯৮.০০ ১৯৭৭১৫.০০ 

২. ময়মনিসংহ (উঃ) ময়মনিসংহ জলার না াইল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী 
শাখা 

২০১৫-২০১৬ ২৩১৫৮৪.০০ ২৪৭৭.০০ ০ ০ ০ 

৩. ময়মনিসংহ (উঃ) ময়মনিসংহ জলার ল র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২২২২৯৩.০০ ১৭৭৫০.০০ ০ ০ ০ 
৪. ময়মনিসংহ (উঃ) ময়মনিসংহ জলার হা য়াঘাট উপেজলা িভ,িপ িনবাহী 

শাখা 
২০১৫-২০১৬ ৩৩৩১৫৫.০০ ৩৮৪৯৪.০০ ০ ০ ০ 

৫. ময়মনিসংহ (উঃ) ময়মনিসংহ জলার ি শাল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৬১৭১১.০০ ৪২২১৩.০০ ০ ০ ০ 
৬. ময়মনিসংহ (উঃ) ময়মনিসংহ জলার ঈ রগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী 

শাখা 
২০১৫-২০১৬ ৫৮৮২৯০.৯০ ৪০৯০৩.৭৫ ০ ০ ৩৭১৭২০.০০ 

       ৭,২৯৮.০০ ৫,৬৯,৪৩৫.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ময়মনিসংহ (দঃ) ময়মনিসংহ জলার ভা কা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫৩১৫৬৮.০০ ১৪১৯৮০.০০ ০ ০ ০ 
২. ময়মনিসংহ (দঃ) ময়মনিসংহ জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ২৯৪৫.০০ ০ 
৩. ময়মনিসংহ (দঃ) ময়মনিসংহ জলার গফরগ ও উপেজলা িভ,িপ িনবাহী 

শাখা 
২০১৫-২০১৬ ৪০৬৬০০.৮৪ ৯৯৪৫৮.০০ ০ ০ ০ 

৪. ময়মনিসংহ (দঃ) ময়মনিসংহ জলার লবাড়ীয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী 
শাখা 

২০১৫-২০১৬ ৬৪৩৯৭৪.০০ ৯৮৩৬৩৭.০০ ০ ০ ০ 

৫. ময়মনিসংহ (দঃ) ময়মনিসংহ জলার ধাবাউড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী 
শাখা 

২০১৫-২০১৬ ১১৪৯৮১৪.০০ ১৪২৬৮.০০ ০ ০ ০ 

৬. ময়মনিসংহ (দঃ) ময়মনিসংহ জলার াগাছা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী 
শাখা 

২০১৫-২০১৬ ৫২০১৩৯.০০ ৪৯৭১৭১.০০ ০ ০ ০ 

       ২,৯৪৫.০০  
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ন েকাণা ন েকাণা জলার মাহনগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৪৩৭৩৯.০০ ৩২১৬০.০০ ৩১১৫৭৯.০০ ০ ০ 
২. ন েকাণা ন েকাণা জলার কলমাকা া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮০৪৯৩৪.০০ ২২৭৭৪.০০ ৭৮২১৬০.০০ ০ ০ 
৩. ন েকাণা ন েকাণা জলার গা র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৯৩৭৫৮.০০ ৭৩৩৯৪.০০ ১২০৩৬৪.০০ ০ ০ 
৪. ন েকাণা ন েকাণা জলার খািলয়া রী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৮৭৫৯২.০০ ৩৩০০০.০০ ২৫৪৫৯২.০০ ০ ০ 
৫. ন েকাণা ন েকাণা জলার মদন উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৬. ন েকাণা ন েকাণা জলার বধলা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৫৪৫৮৮.০০ ৭৩৫৫২.০০ ৫৮০৮৩৬.০০ ০ ০ 
৭. ন েকাণা ন েকাণা জলার আটপাড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৫৩৪৫.০০ ১৭১৮০.০০ ৪৮১৬৫.০০ ০ ০ 
৮. ন েকাণা ন েকাণা জলার ক য়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৫৮৭২৭.০০ ২৪৯৭৬০.০০ ৮৯৬৭.০০ ০ ০ 
৯. ন েকাণা ন েকাণা জলার বারহা া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৭৭৬০৭.০০ ৫৩৭৯৮.০০ ২২৩৮০৯.০০ ৭৯০.০০ ০ 
১০. ন েকাণা ন েকাণা জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৪৯৬৭৪.০০ ৭১০৬৬.০০ ৩৭৮৬০৮.০০ ০ ১২৩৬.০০ 
১১. ন েকাণা জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৪৭৮১৩.০০ ২৯১০৭৪.০০ ৫৬৭৩৯.০০ ০ ৬০৭.০০ 

       ৭৯০.০০ ১,৮৪৩.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. জামাল র জামাল র জলার মলা হ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫৫৩২৫.০০ ৪৮৯৪০.০০ ১০৬৩৮১.০০ ০ ০ 
২. জামাল র জামাল র জলার জামাল র সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১২৭২৬৪২.০০ ১৩৮৭০৩.০০ ১১৩৩৯৩৯.০০ ০ ০ 
৩. জামাল র জামাল র জলার মাদারগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৬৯৩৮.০০ ৫৩৪৮.০০ ৬১৫৯০.০০ ০ ০ 
৪. জামাল র জামাল র জলার সিরয়াবাড়ী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৯৭০০৭৫.০০ ১৯৩৩৪০.০০ ৭৭৬৭৩৫.০০ ০ ০ 
৫. জামাল র জামাল র জলার ইসলাম র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩১৪৩২৮.০০ ৪৬৪০.০০ ৩০৯৬৮৮.০০ ০ ০ 
৬. জামাল র জামাল র জলার দওয়ানগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩১৮৭৩.০০ ১৩৯২২.০০ ১৭৯৫১.০০ ০ ০ 
৭. জামাল র জামাল র জলার বকশীগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৮. জামাল র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৪২৯৩২৩.০০ ১১৪৪২২০.০০ ২২৮৫১০৩.০০ ০ ৮,২২৫.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. শর র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৩৫৮২৩৯.০০ ২৮৬৫৯৬.০০ ২০৭১৬৪৩.০০ ০ ০ 
২. শর র শর র জলার িঝনাইগাতী উপােজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৯৭০০২৫.০০ ২৯৪৮৬.০০ ৯৪০৫৩৯.০০ ০ ০ 
৩. শর র শর র জলার নািলতাবাড়ী উপােজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭১৭৩৯৮.০০ ৩৪০৯৮.০০ ৬৮৩৩০০.০০ ০ ০ 
৪. শর র শর র জলার নকলা উপােজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮৭৫৪.০০ ৬৭৩৩.০০ ২০২১.০০ ০ ০ 
৫. শর র শর র জলার রবদী উপােজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮১৩২১.০০ ৪৫২১৯.০০ ৩৬১০২.০০ ০ ০ 
৬. শর র শর র জলার শর র সদর উপােজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৬১৭৭৪.০০ ১৬৪০০.০০ ৩৪৫৩৭৪.০০ ০ ০ 

 

িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িম া (উঃ) িম া জলার িততাস উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮২০৮০.০০ ৪২০২৫.০০ ৪০০৫৫.০০ ০ ১২২৫.০০ 
২. িম া (উঃ) িম া জলার দাউদকাি  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৮২৫২০.০০ ১৮২৫২০.০০ ০ ০ ৫৩৭৫.০০ 
৩. িম া (উঃ) িম া জলার রাদনগর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৯৮৩০০.০০ ৩৫৪০০৮.০০ ০ ০ ২২৭৮৫.০০ 
৪. িম া (উঃ) িম া জলার বিড়চং উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৮৮৬৭.০০ ৮১৯৩.০০ ১০৬৭৪.০০ ০ ৩৫১৩৯.০০ 
৫. িম া (উঃ) িম া জলার দিব ার উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫৯৬১৩.০০ ১৫৯৬১৩.০০ ০ ০ ১৩৮৫৫.০০ 
৬. িম া (উঃ) িম া জলার হামনা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২০০০০০.০০ ১৮৫৮৮০.০০ ১৪১২০.০০ ০ ৩৮৭৪৯.০০ 
৭. িম া (উঃ) িম া জলার আদশ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৭১৮৭.০০ ২৫০০০.০০ ৩২১৮৭.০০ ০ ১৫৩৩৫.০০ 
৮. িম া (উঃ) িম া জলার া ণপাড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৩৩৮৭.০০ ৩৬০০.০০ ৯৭৮৭.০০ ০ ৪৫০৪৫.০০ 
        ১,৭৭,৫০৮.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িম া (দঃ) জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ৪৫০০.০০ ০ 
২. িম া (দঃ) িম া জলার চৗ াম উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ২৩১০১.০০ 
৩. িম া (দঃ) িম া জলার লা লেকাট উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৪. িম া (দঃ) িম া জলার চাি না উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৫. িম া (দঃ) িম া জলার লাকসাম উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ৬৪০.০০ ০ 
৬. িম া (দঃ) িম া জলার মেনাহরগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ৪০৪৪.০০ ০ 
৭. িম া (দঃ) িম া জলার মঘনা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৮. িম া (দঃ) িম া জলার সদর দি ণ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
       ৯,১৮৪.০০ ২৩,১০১.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ াম (উঃ) জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. চ াম (উঃ) চ াম জলার হাটহাজারী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৩. চ াম (উঃ) চ াম জলার সীতা  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৪. চ াম (উঃ) চ াম জলার রাউজান উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৫. চ াম (উঃ) চ াম জলার রা িনয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৬. চ াম (উঃ) চ াম জলার ফ কছিড় উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৭৯১৫৩৬.০০ ৪১৫৪২০.০০ ২৩৭৬১১৬.০০ ০ ০ 
৭. চ াম (উঃ) চ াম জলার মীরসরাই উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নায়াখালী নায়াখালী জলার বগমগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. নায়াখালী নায়াখালী জলার বণচর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১১৯৮৪৬৬.০০ ১১৯১৯৫.০০ ১০৭৯২৭১.০০ ০ ০ 
৩. নায়াখালী নায়াখালী জলার কিবরহাট উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০৯০০০.০০ ৮১৭৬৫.০০ ২৮২৩৫.০০ ০ ০ 
৪. নায়াখালী নায়াখালী জলার সানাই ড়ী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৫. নায়াখালী নায়াখালী জলার হািতয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৬. নায়াখালী নায়াখালী জলার কা ানীগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৭৫৬৫০৩.০০ ২৯২৬৯৬.০০ ৩৪৬৩৮০৭.০০ ০ ০ 
৭. নায়াখালী নায়াখালী জলার চাটখীল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২০৯৫৪৫.০০ ১৫৩৮৬৭.০০ ৫৫৬৭৮.০০ ০ ০ 
৮. নায়াখালী নায়াখালী জলার সনবাগ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৭১৫৯৪.০০ ১৯২৫২৩.০০ ৭৯০৭১.০০ ০ ০ 
৯. নায়াখালী নায়াখালী জলার নায়াখালী সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
১০. নায়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৯৭৬০৮৫.০০ ২৪৫২১৯২.০০ ৪৫২৩৮৯৩.০০ ০ ০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ দ র চ দ র জলার ক য়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৮৫৪৬৮.০০ ১৭৪৬২১.০০ ২১০৮৭৪৭.০০ ০ ০ 
২. চ দ র চ দ র জলার মতলব (দঃ) উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৮৪০২৩.০০ ১৮৭৬৯০.০০ ০ ০ ০ 
৩. চ দ র চ দ র জলার ফিরদগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৩০৯০৮২.০০ ৩৪৩২৪৭.০০ ৬৬৩৯৯১.০০ ০ ০ 
৪. চ দ র চ দ র জলার মতলব (উ র) উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৭৩৮৯০.০০ ১৭২৫৫০.০০ ১৩৪০.০০ ০ ০ 
৫. চ দ র চ দ র জলার হাইমচর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৮৫০৯.০০ ৪৮১২৬.০০ ১০৩৮৩.০০ ০ ০ 
৬. চ দ র চ দ র জলার হাজীগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৪৯০৩০.০০ ২৪৯০৩০.০০ ০ ০ ০ 
৭. চ দ র চ দ র জলার শাহারাি  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০০৬৩০.০০ ১০০৬৩০.০০ ০ ০ ০ 
৮. চ দ র চ দ র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৯৬৮১৪.০০ ২৭৬০১২.০০ ২০৮০২.০০ ০ ০ 
৯. চ দ র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. া ণাবাড়ীয়া জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. া ণাবাড়ীয়া া ণবাড়ীয়া জলার ০৯  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ক বাজার জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. ক বাজার ক বাজার জলার চকিরয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৩৬১২২.০০ ১৪৪০.০০ ৪৩৪৬৮২.০০ ০ ০ 
৩. ক বাজার ক বাজার জলার প য়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫০৫১১৩.০০ ০ ৫০৫১১৩.০০ ০ ০ 
৪. ক বাজার ক বাজার জলার রা  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২১২৮৩৭.০০ ১৫১৫.০০ ২১১৩২২.০০ ০ ০ 
৫. ক বাজার ক বাজার জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩২১৪৩০.০০ ০ ৩২১৪৩০.০০ ০ ০ 
৬. ক বাজার ক বাজার জলার মেহশখালী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪১৯১০৭.০০ ১৩২৪৪০.০০ ২৮৬৬৬৭.০০ ৮০০.০০ ০ 
৭. ক বাজার ক বাজার জলার উিখয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৪৯৩২.০০ ০ ১৪৯৩২.০০ ০ ০ 
৮. ক বাজার ক বাজার জলার টকনাফ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১১৯৭০৯২.০০ ০ ১১৯৭০৯২.০০ ০ ০ 
৯. ক বাজার ক বাজার জলার বিদয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১২৯০২৩.০০ ০ ১২৯০২৩.০০ ০ ০ 
       ৮০০.০০ ০  
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ল ী র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ২০৩৯৪২০.০০ ১৪৪৫০৪১.০০ ৫৯৪৩৭৯.০০ ০ ০ 
২. ল ী র ল ী র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১১৭৯৬২৪.০০ ১০২১০৮৫.০০ ১৫৮৫৩৯.০০ ০ ০ 
৩. ল ী র ল ী র জলার রায় র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫১৯৫৩.০০ ৭৪৫৬২.০০ ৭৭৩৯১.০০ ০ ০ 
৪. ল ী র ল ী র জলার রামগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬০৩৫৬৭.০০ ৩৪৮২৪৮.০০ ২৫৫৩১৯.০০ ০ ০ 
৫. ল ী র ল ী র জলার রামগিত উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৭২৬৩.০০ ৩৮৪২৮.০০ ০ ০ ০ 
৬. ল ী র ল ী র জলার কমল নগর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২২৭৬৩.০০ ৪০৪৩.০০ ১৮৭২০.০০ ০ ০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িসেলট িসেলট জলার ১২  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মৗলভীবাজার জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৯৭৭৩৮১.০০ ৭৮০০০২.০০ ১৯৭৩৭৯.০০ ০ ০ 
২. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার লাউড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫০৫৩৩৪৫.০০ ১৪৯০৬১.০০ ৪৯০৪২৮৪.০০ ০ ০ 
৩. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার কমলগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৩৮৯৫৭৬.০০ ২৫৭৮৩৮.০০ ৩১৩১৭৩৮.০০ ০ ০ 
৪. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৬১২১০২.০০ ২৩৪১৭৮.০০ ৪৩৭৭৯২৪.০০ ০ ০ 
৫. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার িড় উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২২৭৫৭৩১.০০ ৪৯০১০.০ ২২২৬৭২১.০০ ০ ০ 
৬. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার ম ল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৯২৯১৫০.০০ ১৪৮৩৭৩২.০০ ৩৩১২৪৭.০০ ০ ০ 
৭. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার বড়েলখা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৩০০০০৩.০০ ৩১৮৫৮.০০ ৪২৬৮১৪৫.০০ ০ ০ 
৮. মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার জলার রাজনগর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৪৬৩৮৯৭.০০ ২১৬০৩৪.০০ ২২৪৭৮৬৩.০০ ০ ০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নামগ  নামগ  জলার তািহর র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫০৩২৯৬.০০ ৯১৩৯৯.০০ ১৪১১৮৯৭.০০ ০ ০ 
২. নামগ  নামগ  জলার িব র র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩১৭৯০১৪.০০ ২০৯৮৭৫.০০ ২৯৬৯১৩৯.০০ ০ ০ 
৩. নামগ  নামগ  জলার ধমপাশা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫০৪৭৮২২.০০ ৭৮৪৪৫.০০ ৪৯৬৯৩৭৭.০০ ০ ০ 
৪. নামগ  নামগ  জলার শা া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১১৬৮৮৩৫.০০ ৫৩৬৮৩.০০ ১১১৫১৫২.০০ ০ ০ 
৫. নামগ  নামগ  জলার ছাতক উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১১৮০৭৮১৩.০০ ৩৭৩৬৩.০০ ১১৪৩৪৬৪৭.০০ ০ ০ 
৬. নামগ  নামগ  জলার িদরাই উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭২৪১২৭.০০ ১৬৪১৭৭.০০ ৫৫৯৯৫০.০০ ০ ০ 
৭. নামগ  নামগ  জলার জগ াথ র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৪৫৭২৫২.০০ ৭১৩০৪৮.০০ ৩৭৪৪২০৪.০০ ০ ০ 
৮. নামগ  নামগ  জলার জামালগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৪৪৯২৪৫.০০ ১৬৮৫৭৭.০০ ৫২৮০৫৭৭.০০ ০ ০ 
৯. নামগ  নামগ  জলার দি ণ নামগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪০৫১৪৮.০০ ৯৫১৭২.০০ ৩০৯৯৭২.০০ ০ ০ 
১০. নামগ  নামগ  জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৩২৭৭৫০.০০ ১১০৬৫৬৫.০০ ২২২১১৮৫.০০ ০ ০ 
১১. নামগ  নামগ  জলার দায়ারাবাজার উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ২৮০.০০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. হিবগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. হিবগ  হিবগ  জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৩. হিবগ  হিবগ  জলার বা বল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৪. হিবগ  হিবগ  জলার আজেমিরগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৫. হিবগ  হিবগ  জলার নবীগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩০৪৯৭৪৪.০০ ১৪০৪৮৭৪.০০ ১৬৪৪৮৭০.০০ ০ ০ 
৬. হিবগ  হিবগ  জলার মাধব র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৭. হিবগ  হিবগ  জলার বািনয়াচং উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪১২০৩৮৮.০০ ৩৮৪৮৬৪.০০ ৩৭৩৫৫২৪.০০ ০ ০ 
৮. হিবগ  হিবগ  জলার নােরাঘাট উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১২৪৮৪১৪.০০ ১৬২৬৭২.০০ ১০৮৫৭৪২.০০ ০ ০ 
৯. হিবগ  হিবগ  জলার লাখাই উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫৪০৫১১.০০ ১৩৮৫৮৫.০০ ১৪০১৯২৬.০০ ০ ০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. রাজশাহী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ১৮.০০ ০ 
২. রাজশাহী রাজশাহী জলা পবা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৩১১০০.০০ ১৩১৩১৬.০০ ০ ১১০.০০ ০ 
৩. রাজশাহী রাজশাহী জলা গাদাগাড়ী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৭৫২৭৭.০০ ৫৮৫৮২৭.০০ ০ ০ ০ 
৪. রাজশাহী রাজশাহী জলা গা র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৮১৮৭১.০০ ৩৬৫৮৪৫.০০ ১৬০২৭.০০ ০ ০ 
৫. রাজশাহী রাজশাহী জলা তােনার উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৭২৮৬৯.০০ ৭০৭৮৬৭.০০ ০ ০ ০ 
৬. রাজশাহী রাজশাহী জলা য়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩০৬৫২৫.০০ ৩৪৬৬৫৫.০০ ০ ০ ০ 
৭. রাজশাহী রাজশাহী জলা চারঘাট উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৩৮৪৫৮.০০ ১৭৮৫৮৬.০০ ৫৯৮৭২.০০ ০ ০ 
৮. রাজশাহী রাজশাহী জলা মাহন র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৬৩৬০৫.০০ ৬৭২১৮১.০০ ০ ০ ০ 
৯. রাজশাহী রাজশাহী জলা বাঘা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭০৭৬৫.০০ ৮০৮০২.০০ ০ ০ ০ 
১০. রাজশাহী রাজশাহী জলা বাঘমারা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৩০৪৫০৪.০০ ২০১২৬৭০.০০ ০ ০ ০ 
       ১২৮.০০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নওগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. নওগ  নওগ  জলার পারশা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৫৫৯১৫.০০ ০ ০ ০ ০ 
৩. নওগ  নওগ  জলার সাপাহার উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০৩০৩৭২.০০ ০ ০ ০ ০ 
৪. নওগ  নওগ  জলার আ াই উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২১৬৭৬২.০০ ০ ০ ০ ০ 
৫. নওগ  নওগ  জলার বদলগাছী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭০৯৮৭৪.০০ ০ ০ ০ ০ 
৬. নওগ  নওগ  জলার মহােদব র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮৫২৩৯৮.০০ ০ ০ ০ ০ 
৭. নওগ  নওগ  জলার প ীতলা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৫৬২৫১.০০  ০ ১৩২০.০০ ০ 
৮. নওগ  নওগ  জলার িনয়ামত র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৯১৪২৩৯.০০ ০ ০ ০ ০ 
৯. নওগ  নওগ  জলার রাণীনগর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭৯৬৭৩৯.০০ ০ ০ ০ ০ 
১০. নওগ  নওগ  জলার ধামইরহাট উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২২৯৮৮৩.০০ ০ ০ ০ ০ 
১১. নওগ  নওগ  জলার মা া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৭৫৩২৫৭.০০ ০ ০ ০  ০ 
১২. নওগ  নওগ  জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
       ১৩২০.০০  
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নােটার জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৫২৫৮২১.০০ ২৫৬৮৭৫২.০০ ১৯৫৭০৬৯.০০ ০ ০ 
২. নােটার নােটার জলার িসংড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১১৬৮৫২৬.০০ ৩৬২১৪২.০০ ৮০৬৩৮৪.০০ ০ ০ 
৩. নােটার নােটার জলার বড়াই াম উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৭০২৫৪.০০ ১০৯২৯৮.০০ ২৬০৯৫৬.০০ ৪০৫.০০ ০ 
৪. নােটার নােটার জলার লাল র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৯৫৯৫৭.০০ ১৮৫৫৩৮.০০ ১১০৪১৯.০০ ০ ০ 
৫. নােটার নােটার জলার বাগািতপাড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮৪৪৮৫.০০ ১০৩৭৩৪.০০ ০ ০ ০ 
৬. নােটার নােটার জলার দাস র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৮৬২৬০.০০ ৩১১৪৩৯.০০ ০ ০ ০ 
৭. নােটার নােটার জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০৯৪৯৯৭.০০ ৪০২৭৬৩.০০ ৬৯২২৩৪.০০ ০ ০ 
       ৪০৫.০০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. পাবনা জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৮৩৩৭৬.০০ 
২. পাবনা পাবনা জলার ফিরদ র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৪০৯০.০০ 
৩. পাবনা পাবনা জলার বড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ১৮০.০০ ৫১৩০.০০ 
৪. পাবনা পাবনা জলার আটঘিরয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৪২৬০.০০ 
৫. পাবনা পাবনা জলার ঈ রদী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৭৩৮৯.০০ 
৬. পাবনা পাবনা জলার স িথয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ৩১২০.০০ ৫৩৮০.০০ 
৭. পাবনা পাবনা জলার চাটেমাহর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ১৩৭০.০০ ০ 
৮. পাবনা পাবনা জলার ভা রা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৫৮৪৫.০০ 
৯. পাবনা পাবনা জলার জানগর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৪৮০০.০০ 
১০. পাবনা পাবনা জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ১১৯৫০.০০ 
       ৪,৬৭০.০০ ১,৩২,২২০.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. চ পাইনবাবগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৬৬৮৪৮.০০ ২৩৫১১৯.০০ ০ ৩২০.০০ ৫১০.০০ 
২. চ পাইনবাবগ  চ পাইনবাবগ  জলার ০৫ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১২৪৩৭১৯.০০ ১৩৩৮২৬২.০০ ০ ৭৪৬৫.০০ ৯৪৬৯.০০ 
       ৭,৭৮৫.০০ ৯,৯৭৯.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. জয় রহাট জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. জয় রহাট জয় রহাট জলার ০৫ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩২৯৫৭৫.০০ ২৮০৯৮৫.০০ ৪৮৫৯০.০০ ০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ব ড়া জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৪২৯২৬২.০০ ২৬০৮৪৬৬.০০ ১৮২০৭৯৬.০০ ০ ০ 
২. ব ড়া ব ড়া জলার ১২ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৭৬৯৫৫২.০০ ৭৪৫৮৮৬.০০ ২০২৩৬৬৬.০০ ০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িসরাজগ  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৩৪২১০.০০ ৫১৪৫০৮.০০ ১১৯৭০২.০০ ০ ১০২০০০.০০ 
২. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার উ াপাড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩০৭২৫৩.০০ ২৫২৮৮৯.০০ ৫৪৩৬৪.০০ ২০০০.০০ ৩৫২৬.১৮ 
৩. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার বল িচ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১১৫৯৯৫.০০ ৮৮৫৩৪.০০ ২৭৪৬১.০০ ০ ০ 
৪. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার শাহজাদ র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮৩৩৭০৩.০০ ৩১১৮৮০.০০ ৩১১৮৮০.০০ ০ ০ 
৫. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার রায়গ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৭৫৫০০.০০ ১৫১৫০৬.০০ ২৩৯৯৪.০০ ০ ১২৯৪.৯৪ 
৬. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার তাড়াশ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১২৩৮৪৩৮.০০ ১০৮৫৪২২.০০ ১৫৩০১৬.০০ ১১৮৮.০০ ০ 
৭. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৩৫৫৫৬.০০ ১৩৭৪৭২.০০ ০ ০ ০ 
৮. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার কামারখ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০০২২০.০০ ৮৫২৩২.০০ ১৪৯৮৮.০০ ০ ০ 
৯. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার কািজ র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩১৭০০.০০ ৫০৬১৩.০০ ০ ০ ০ 
১০. িসরাজগ  িসরাজগ  জলার চৗহালী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩১৭০০.০০ ৫০৬১৩.০০ ০ ০ ০ 
       ৩,১৮৮.০০ ১,০৬,৮২১.১২ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. রং র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. রং র রং র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৩. রং র রং র জলার িমঠা র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৪. রং র রং র জলার কাউিনয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৫. রং র রং র জলার পীরগাছা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৬. রং র রং র জলার গংগাচড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৭. রং র রং র জলার তারাগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৮. রং র রং র জলার বদরগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৯. রং র রং র জলার পীরগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প
ত টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িদনাজ র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮১০২২৩৭.০০ ১০৪৮৯৬৮৪.০০ ৭৬২৫৫৩.০০ ১০০০.০০ ০ 
২. িদনাজ র িদনাজ র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬৭২১৩৬২.০০ ৩৩২৬৬৭৩.০০ ৩৩৯৪৬৮৯.০০ ১০.০০ ০ 
৩. িদনাজ র িদনাজ র জলার িচিররব র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৬৩৯৭৯.০০ ৪৮৮২৭১.০০ ৭৫৭০৮.০০ ০ ০ 
৪. িদনাজ র িদনাজ র জলার িবরাম র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৪৮০৩৩৩.০০ ৯২৭১১৫.০০ ৫৫৩২১৮.০০ ০ ০ 
৫. িদনাজ র িদনাজ র জলার পাবতী র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৭০৫৩২৫.০০ ১৭১৭৩৮৮.০০ ০ ০ ০ 
৬. িদনাজ র িদনাজ র জলার বাচাগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩২২০১৭.০০ ১৫৬৮৭৪.০০ ১৬৫১৪৩.০০ ০ ০ 
৭. িদনাজ র িদনাজ র জলার নবাবগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৪৬৩৯২.০০ ১৪৭০১৯.০০ ৩৯৯৩৭৩.০০ ০ ০ 
৮. িদনাজ র িদনাজ র জলার কাহােরাল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১২২১৪৪.০০ ৯৩৯৯১.০০ ২৮১৫৩.০০ ০ ০ 
৯. িদনাজ র িদনাজ র জলার হািকম র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫১৭৭০০.০০ ২৮৯৮৪৯.০০ ২২৭৮৫১.০০ ০ ০ 
১০. িদনাজ র িদনাজ র জলার িবরল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১১৩১১৩৮.০০ ১১৭৭৪৩৫.০০ ০ ০ ০ 
১১. িদনাজ র িদনাজ র জলার লবাড়ী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮৬৭৪৮৭.০০ ৯৬২৫৫১.০০ ০ ০ ০ 
১২. িদনাজ র িদনাজ র জলার বীরগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩০০০৫০০.০০ ৫১৩৫৫১.০০ ২৪৮৬৯৪৯.০০ ৩৭৫.০০ ০ 
১৩. িদনাজ র িদনাজ র জলার খানসামা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৪৯৪৫০.০০ ১৩৯৮০৩.০০ ৯৬৪৭.০০ ০ ০ 
১৪. িদনাজ র িদনাজ র জলার ঘাড়াঘাট উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৯৭৪৪১০.০০ ৫৪৯১৬৪.০০ ৪২৫২৪৬.০০ ০ ০ 

       ১,৩৮৫.০০ ০ 

 



২০১৬-২০১৭ অথ বৎসেরর বািষক িনরী া িতেবদন- 
92

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঠা রগ ও জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৫০৩২৫.০০ ২৩৪৫২৭.০০ ২১৫৭৯৮.০০ ০ ০ 
২. ঠা রগ ও ঠা রগ ও জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৩৭৭৬১৭.০০ ৪৩৩২০০.০০ ১৯৪৪৪১৭.০০ ০ ০ 
৩. ঠা রগ ও ঠা রগ ও জলার পীরগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৬৪২৫৪৬.০০ ৩১২৩২৬.০০ ১৩২০২২০.০০ ০ ০ 
৪. ঠা রগ ও ঠা রগ ও জলার হির র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭২০২০২.০০ ১৮৪৪৭২.০০ ৫৩৫৭৩০.০০ ০ ০ 
৫. ঠা রগ ও ঠা রগ ও জলার রাণীশংৈকল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৮৫৭৪২.০০ ২৫৫১০.০০ ৪৬০২৩০.০০ ০ ০ 
৬. ঠা রগ ও ঠা রগ ও জলার বািলয়াডা ী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩০৭২২০.০০ ৮৪০৬৫.০০ ২২৩১১৫.০০ ০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. প গড় জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. প গড় প গড় জলার দবীগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪০৩৬৭৬.০০ ৩৩৩২২.০০ ৩৭৩৩৪৪.০০ ৪৮৫০.০০ ০ 
৩. প গড় প গড় জলার িলয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৩৩১০৮.০০ ১৪৪৫৯৭.০০ ২৮৮৫১১.০০ ০ ০ 
৪. প গড় প গড় জলার আেটায়ারী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২২০১০৯.০০ ৯৭১৮.০০ ২১০৩৯১.০০ ০ ০ 
৫. প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪০৬৮৭.০০ ২৭৪২৫.০০ ১৩২৬২.০০ ০ ০ 
৬. প গড় প গড় জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৪২৭৯২.০০ ১৪১১৫০.০০ ১৬৪৪১.০০ ১০.০০ ০ 
       ৪,৮৬০.০০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নীলফামারী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. নীলফামারী নীলফামারী জলার ডামার উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৩. নীলফামারী নীলফামারী জলার িডমলা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৪. নীলফামারী নীলফামারী জলার জলঢাকা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৫. নীলফামারী নীলফামারী জলার সয়দ র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৬. নীলফামারী নীলফামারী জলার িকেশারগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৭. নীলফামারী নীলফামারী জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িড় াম জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. িড় াম িড় াম জলার উিল র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১২৩৭২১.০০ ৭৬২৬৯.০০ ৪৭৪৫২.০০ ০ ০ 
৩. িড় াম িড় াম জলার ামারী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৯৩১৫.০০ ৯৪৩৭.০০ ১৯৮৭৮.০০ ০ ০ 
৪. িড় াম িড় াম জলার নােগ রী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২২৩৮১.০০ ৬৭৯০.০০ ১৫৫৯১.০০ ০ ০ 
৫. িড় াম িড় াম জলার লবাড়ী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৭৫৬.০০ ৯৫৮৮.০০ ৪৭৯৭৩.০০ ০ ০ 
৬. িড় াম িড় াম জলার রৗমারী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৮০৯৭৯.০০ ২৩৮৩৩.০০ ৪৫৭১৪৬.০০ ০ ০ 
৭. িড় াম িড় াম জলার িচলমারী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৭৮৫.০০ ০ ৪৭৮৫.০০ ০ ০ 
৮. িড় াম িড় াম জলার রাজারহাট উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৫৩৪.০০ ৩০৪৫.০০ ২৪৮৯.০০ ০ ০ 
৯. িড় াম িড় াম জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৭৫০৯৬.০০ ১৬৪৫৯০.০০ ৬৫০৬.০০ ০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. গাইবা া জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ৮৪৬০.০০ ০ 
২. গাইবা া গাইবা া জলার পলাশবাড়ী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৩. গাইবা া গাইবা া জলার গািব গ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ২১০.০০ ০ 
৪. গাইবা া গাইবা া জলার রগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ২৯৭.০০ ০ 
৫. গাইবা া গাইবা া জলার সা া র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৬. গাইবা া গাইবা া জলার সাঘাটা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৭. গাইবা া গাইবা া জলার লছিড় উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৮. গাইবা া গাইবা া জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
       ৮,৯৬৭.০০ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. লালমিনরহাট জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ৪০০.০০ ০ 
২. লালমিনরহাট লালমিনরহাট জলার হািতবা া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৩. লালমিনরহাট লালমিনরহাট জলার পাট াম উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ২৭০.০০ ০ 
৪. লালমিনরহাট লালমিনরহাট জলার কািলগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৫. লালমিনরহাট লালমিনরহাটেজলার আিদতমারী উপেজলা িভ,িপিনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৬. লালমিনরহাট লালমিনরহাট জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
       ৬৭০.০০ ০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. বিরশাল বিরশাল জলার মেহ ীগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১২৭৭০.০০ ০ ০ 
২. বিরশাল বিরশাল জলার লাদী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৫৫৬৩৭.০০ ০ ০ 
৩. বিরশাল বিরশাল জলার আৈগলঝাড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১২৩৩২৫.০০ ০ ০ 
৪. বিরশাল বিরশাল জলার বানারীপাড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১৩০৯৭.০০ ০ ০ 
৫. বিরশাল বিরশাল জলার বা গ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৬৪৫৩৯.০০ ০ ০ 
৬. বিরশাল বিরশাল জলার গৗরনদী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ১০৫.০০ ০ 
৭. বিরশাল বিরশাল জলার িহজলা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৩১৮০১.০০ ২২৪০.০০ ০ 
৮. বিরশাল বিরশাল জলার উিজর র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১৯৬১০.০০ ০ ০ 
৯. বিরশাল বিরশাল জলার বােকরগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৯৫৭৮৫.০০ ৩৯০.০০ ০ 
১০. বিরশাল বিরশাল জলার বিরশাল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৬০৪৫০.০০ ০ ০ 
১১. বিরশাল জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৪৯৪৫১০.০০ ০ ০ 

       ২,৭৩৫.০০ ০ 
 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ঝালকাঠী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ১১১৯.০০ ০ 
২. ঝালকাঠী ঝালকাঠী জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৩৯২৬৪.০০ 
৩. ঝালকাঠী ঝালকাঠী জলার নলিছ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ২৬৬২৫.০০ 
৪. ঝালকাঠী ঝালকাঠী জলার রাজা র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৪৫৯৬৩.০০ 
৫. ঝালকাঠী ঝালকাঠী জলার কাঠািলয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৮১৬০.০০ 
       ১১১৯.০০ ১,২০,০১২.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িপেরাজ র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১৫৬৪২.০০ ০ ১৮৪.০০ 
২. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার মঠবাড়ীয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৯৫৭৫.০০ ০ ০ 
৩. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার নািজর র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১২০১০.০০ ০ ০ 
৪. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার ই রকানী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৭১৫৫.০০ ০ ০ 
৫. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ২৮৮২০.০০ ০ ০ 
৬. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার নছারাবাদ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৩২৩৪৮.০০ ০ ০ 
৭. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার কাউখালী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১৩৪২৮.০০ ০ ০ 
৮. িপেরাজ র িপেরাজ র জলার ভা ািরয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১৭৫৬০.০০ ০ ০ 
        ১৮৪.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. প য়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬২৪২৮৪.০০ ৪৬০২৩৫.০০ ১৬৪০৪৯.০০ ০ ২৭২১৬.০০ 
২. প য়াখালী প য়াখালী জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৫২০৪৬.০০ ২৩৭৪৮.০০ ৫২৮২৯৮.০০ ০ ১৩০০২৪.০০ 
৩. প য়াখালী প য়াখালী জলার দশিমনা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৪৯১৩২.০০ ১৬৪০২৪.০০ ৮৫১০৮.০০ ০ ১৭৯৫০.০০ 
৪. প য়াখালী প য়াখালী জলার রাংগাবালী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৯৪০০.০০ ০ ২৯৪০০.০০ ০ ২৯৪০০.০০ 
৫. প য়াখালী প য়াখালী জলার গলািচপা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৯৫৫৮৪.০০ ২১৩৮৪৭.০০ ১৮১৭৩৭.০০ ০ ১০৬৩৮৫.০০ 
৬. প য়াখালী প য়াখালী জলার কলাপাড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৩৯০৭১.০০ ১৩৫৩০.০০ ৪২৫৫৪১.০০ ০ ২০৩৫০২.০০ 
৭. প য়াখালী প য়াখালী জলার বাউফল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০৯২৪৮৩.০০ ১৯৬১৭৬.০০ ৮৯৬৩০৭.০০ ০ ১২২৬২৬.০০ 
৮. প য়াখালী প য়াখালী জলার মকী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৭৮৫৮৯.০০ ১২২৮০.০০ ১৬৬৩০৯.০০ ০ ৫৮৭৭০.০০ 
৯. প য়াখালী প য়াখালী জলার িমজাগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬২১৭৯৭.০০ ২৪৯৭৭.০০ ৫৯৬৮২০.০০ ০ ৪৫০৬৫.০০ 
       ০ ৭,৪০,৯৩৮.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ভালা ভালা জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ৩৬১৬০.০০ ১৯৪৩২১.০০০ 
২. ভালা ভালা জলার চরফ াশন উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৩৭৬১৪৬.০০ 
৩. ভালা ভালা জলার লালেমাহন উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৬৮৭১৯.০০ 
৪. ভালা ভালা জলার ত মি ন উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৩৫৪৭০.০০০ 
৫. ভালা ভালা জলার মন রা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
৬. ভালা ভালা জলার বারহান উি ন উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৭৯৩৩৫.০০ 
৭. ভালা ভালা জলার দৗলতখান উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ১৫৯৭০.০০ 
       ৩৬,১৬০.০০ ৭,৬৯,৯৬১.০০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. বর না জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. বর না বর না জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৩৭৪৫২.০০ ১৬৩২৫.০০ ১২১১২৭.০০ ০ ৪৪৭০.০ 
৩. বর না বর না জলার বতাগী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২০৩০৫৯.০০ ৩১৩৪১৭.০০ ৫২৫৯৮.০০ ০ ০ 
৪. বর না বর না জলার বামনা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫১৫৩৬.০০ ৪৯০৮৮.০০ ১০২৪৪৮.০০ ৮৫০.০০ ০ 
৫. বর না বর না জলার পাথরঘাটা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৭৪০৩০.০ ২৯৭২০.০০ ৪৪৪৩১০.০০ ০ ০ 
৬. বর না বর না জলার আমতলী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬২১৩৬.০০ ৯৮১০.০০ ৫২৩২৬.০০ ০ ০ 
৭. বর না বর না জলার তালতলী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩০৯৬০.০০ ০ ৩০৯৬০.০০ ০ ০ 
       ৮৫০.০০ ৪,৪৭০.০০ 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. লনা জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৯৯৫৩৩৪৫.০০ ৭২১৩৮৮৪.০০ ২৭৩৯৪৬১.০০ ০ ০ 
২. লনা লনা জলার িরয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ২২০৮৭.০০ ১০০.০০ ০ 
৩. লনা লনা জলার িদঘিলয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৫০৬৪০.০০ ০ ০ 
৪. লনা লনা জলার তরখাদা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১৬৯৫৭.০০ ০ ০ 
৫. লনা লনা জলার পসা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ২১৫১৫.০০ ০ ০ 
৬. লনা লনা জলার পাইকগাছা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১৪৪৪৭৪.০০ ৬৮১১.০০ ০ 
৭. লনা লনা জলার লতলা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৩৬২০.০০ ৬৬৮.০০ ০ 
৮. লনা লনা জলার কয়রা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ২৯৭০৫.০০ ১৭১০০.০০ ০ 
৯. লনা লনা জলার দােকাপ উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ২৬৮৬০.০০ ০ ০ 
১০. লনা লনা জলার ব য়াঘাটা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৩৩৩৬০.০০ ০ ০ 

       ২৪,৬৭৯.০০ ০ 
 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. যেশার জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৩৭৫০০.০০ ০ ০ 
২. যেশার যেশার জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১২৫২৩.০০ ০ ০ 
৩. যেশার যেশার জলার চৗগাছা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১১২৪১.০০ ০ ০ 
৪. যেশার যেশার জলার শাশা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ২৪৬৮৩.০০ ০ ০ 
৫. যেশার যেশার জলার িঝকরগাছা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ২০৭০৫.০০ ০ ০ 
৬. যেশার যেশার জলার মিনরাম র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৮০৮৮.০০ ০ ০ 
৭. যেশার যেশার জলার কশব র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ১২৭১০.০০ ১৩০৭১.০০ ০ 
৮. যেশার যেশার জলার বাঘারপাড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ৫৮৩০.০০ ০ ০ 
৯. যেশার যেশার জলার অভয়নগর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ২০৪০০.০০ ০ ০ 
       ১৩,০৭১.০০ ০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. বােগরহাট জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৪০২৮২.০০ ১০১৯৩৬.০০ ৩৮৩৪৬.০০ ৬৪.০০ ০ 
২. বােগরহাট বােগরহাট জলার শরণেখালা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৪০৭০৫.০০ ২০৪০৬১.০০ ২৩৬৬৪৪.০০ ০ ০ 
৩. বােগরহাট বােগরহাট জলার মা ারহাট উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৩১২১০৬.০০ ৫৭৯৮৩০.০০ ৭৩২২৭৬.০০ ৩৮৬.০০ ০ 
৪. বােগরহাট বােগরহাট জলার রামপাল উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮২০২৭০.০০ ২৩০৭৩২.০০ ৫৮৯৫৩৮.০০ ০ ০ 
৫. বােগরহাট বােগরহাট জলার ফিকরহাট উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২১২৭৩০৭.০০ ৪৪৪৩৪১.০০ ১৫৮২৯৬৬.০০ ৩৪০.০০ ০ 
৬. বােগরহাট বােগরহাট জলার মাংলা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০৫৭৫৫১.০০ ২৮৬৪৩১.০০ ৭৭১১২০.০০ ০ ০ 
৭. বােগরহাট বােগরহাট জলার ক য়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩২০২০০.০০ ৫০০০৯.০০ ২৭৮৩৮৯.০০ ০ ০ 
৮. বােগরহাট বােগরহাট জলার িচতলমারী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৩১৯২৮.০০ ২৬২৫৬৬.০০ ৬৯৩৬২.০০ ১০০.০০ ০ 
৯. বােগরহাট বােগরহাট জলার মাড়লগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫১১০০০.০০ ৬৩৬৯৭৫.০০ ৮৭৪০২৫.০০ ০ ০ 
১০. বােগরহাট বােগরহাট জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৯৬৯৪৩০.০০ ১৪৪৫৫৪.০০ ৮২৪৮৭৬.০০ ৫০০.০০ ০ 

       ১,৩৯০.০০  

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. ি য়া জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ২১৪৩৬৭.০০ 
২. ি য়া ি য়া জলার মারখালী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ২৪৩৪৩.০০ 
৩. ি য়া ি য়া জলার খাকসা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৬৮৫৬৫.০০ 
৪. ি য়া ি য়া জলার িমর র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ২৮১৪২.০০ 
৫. ি য়া ি য়া জলার দৗলত র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ২৫০৪০.০০ 
৬. ি য়া ি য়া জলার ি য়া সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ১১৫.০০ ৩২৪১১.০০ 
৭. ি য়া ি য়া জলার ভড়ামারা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৪৪৩০.০০ 
       ১১৫.০০ ৩,৯৭,২৯৮.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. য়াডা া জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৪৪৭৬৪.০০ 
২. মেহর র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ১০১৬০.০০ 
৩. য়াডা া য়াডা া জলার জীবনগর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৩৪১৫.০০ 
৪. য়াডা া য়াডা া জলার আমলডা া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ৩২০.০০ ১২৫২১.০০ 
৫. য়াডা া য়াডা া জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৩৯৬৫.০০ 
৬. য়াডা া য়াডা া জলার দা ড় দা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৬২৯০.০০ 
৭. মেহর র মেহর র জলার িজবনগর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৫৪১০.০০ 
৮. মেহর র মেহর র জলার গাংনী উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৪৫১৫.০০ 
৯. মেহর র মেহ র জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ৬০৮৫.০০ 
       ৩২০.০ ৯৭,১২৫.০০ 

 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. সাত ীরা জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৯৭৩৫৫২.০০ ৯৯৭৩১৬.০০ ২৩৭৬৪.০০ ০ ৬৪০০.০০ 
২. সাত ীরা সাত ীরা জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩৬১৪৫৪.০০ ৫৩৪২৭.০০ ১৬৯৯৮২.০০ ০ ০ 
৩. সাত ীরা সাত ীরা জলার তালা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১২৫০৫০০.০০ ১০৬১৯৯১.০০ ১৮৮৫০৯.০০ ০ ৪০৩৫৭.০০ 
৪. সাত ীরা সাত ীরা জলার কলােরায়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২০০০০০.০০ ২২০৭৫১.০০ ২০৭৫১.০০ ০ ১৪৯৮৫.০০ 
৫. সাত ীরা সাত ীরা জলার দবহাটা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩১৫০০০.০০ ৩৫০১১২.০০ ৩৫১১২.০০ ০ ৫০৭৯৫.০০ 
৬. সাত ীরা সাত ীরা জলার ামনগর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৮০০০০০.০০ ৩৫৩৫৯৭৭.০০ ১৭৩৫৯৭৭.০০ ০ ৩৩৫১০.০০ 
৭. সাত ীরা সাত ীরা জলার কািলগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৬৫৬১৭২.০০ ২০৩৬৪৪৯.০০ ৩৮০২৭৭.০০ ০ ১৫৩০০.০০ 
৮. সাত ীরা সাত ীরা জলার আশা িন উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৩৩০৫৪৫.০০ ৪৮৩২৮৯১.০০ ৩৫০২৩৪৬.০০ ০ ১৩৪১০.০০ 
       ০ ১,৭৪,৭৫৭.০০ 
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িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. িঝনাইদহ জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার কািলগ  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২১৬১৩৫.০০ ২১৬২০৬.০০ ০ ০ ৬৮৫৪৪.০০ 
৩. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার কাটচ দ র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২৪০০০০.০০ ২০২৬১০.০০ ৩৭৩৯০.০০ ১২০.০০ ২২৩৭২২.০০ 
৪. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার হিরনা  উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫৪৮৯৫.০০ ১৬৪৩০৯.০০ ০ ০ ০ 
৫. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার শল পা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২০০৩৯৯২.০০ ৪৮২৮১১.৫০ ১৫২১১৮০.৫০ ৪৮৬০.০০ ৩২৮১৬৬.০০ 
৬. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮৫৬৫৬৩.০০ ১৯০৮৫৭.০০ ৬৬৫৭০৬.০০ ০ ৮৭০৫৮.০০ 
৭. িঝনাইদহ িঝনাইদহ জলার মেহশ র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৮৪১৩৬৫.০০ ১৩০১৩৪.০০ ৭১১২৩১.০০ ১৩৩.০০ ১৭১৫৭০.০০ 
       ৫১১৩.০০ ৮৭৯০৬০.০০ 

 
 

িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. মা রা জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ৫৬৪৫০৭.০০ ২৮৬৪৫০.০০ ২৭৮০৫৭.০০ ০ ০ 
২. মা রা মা রা জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ২২৯০৩৬২.০০ ১৮৬৭৯.০০ ২২৭১৬৮৩.০০ ০ ০ 
৩. মা রা মা রা জলার র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৪৬২৩৭২.০০ ১৮৩.৭৫ ৪৬২১৮৮.৭৫ ১৮৩.৭৫ ০ 
৪. মা রা মা রা জলার শািলকা উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১০৯৪৩১.০০ ৩৮০৪৪.০০ ৭১৩৮৭.০০ ৬০২.০০ ০ 
৫. মা রা মা রা জলার হা াদ র উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ০ ২০৮৪১.০০ ৭৮৭৬৫.০০ ০ ০ 
       ৭৮৫.৭৫ ০ 

 
িমক 
নং 

জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথ 
সন 

দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

আ সাৎ/তছ প ত 
টাকার পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

১. নড়াইল জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫৭২৫১.০০ ৭৪০৫০.০০ ৮৩২০১.০০ ০ ০ 
২. নড়াইল নড়াইল জলার সদর উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৩১৮৭৮৩.০০ ১১৩১৭৩.০০ ২০৫৬১০.০০ ০ ০ 
৩. নড়াইল নড়াইল জলার কািলয়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ১৫২৩২১৪.০০ ১৩৪৭৫৫০.০০ ১৭৫৬৬৪.০০ ০ ০ 
৪. নড়াইল নড়াইল জলার লাহাগড়া উপেজলা িভ,িপ িনবাহী শাখা ২০১৫-২০১৬ ৬১৮৬৭৮.০০ ৫৭৩৭৭.০০ ৫৬১৩০১.০০ ০ ০ 

  


