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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িহসাব িনয় ক (রাজ ) এর দ র 

িম ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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বািষক িতেবদন 

২০২০-২০২১ 
 

 

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

 

সহেযািগতায়ঃ কমকতা/কমচারী  

 

কাশকালঃ ১৪ অে াবর, ২০২১ 

 

 

 

 

    াচার লালন কির, ন িত  দশ গিড়। 

 

    াচাের শাসন, আনেব দেশর শাসন। 

 

    অিডট আপি  হেল , শাসন হেব ধ । 

 

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

 

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

অিফস ও জানাল সেটলেম  অিফস এবং িম ম ণালেয়র অিধন  দ র স েহর িনরী া কাজ অথবছরওয়ারী স াদন এবং িন ি  
হয়। অ  দ র ক ক ২০২০-২০২১ অথ বছের ােনজেম  ও সেটলেম  িবভােগ ৫০০৭  িহসাব-এর অিডট কায শেষ ১২৪৭  
অিডট িরেপাট দািখল করা হেয়েছ। অিডট িরেপােটর সােথ জিড়ত আ সাত ত টাকার পিরমান ৭,০৪,৭৬,৩৯১/- টাকা এবং রাজ  

িতর পিরমান ১৪,৯১,৫৮,৪৩২/- টাকা। ৪৩৬৭  অিডট িরেপােটর মে  ক ে ালার এ  অিডটর জনােরল-এর কাযালেয়র অিফস 
আেদশ নং- িসএিজ/এএ আর উইং( শা)/২০১৯-২০/১৫/২৬  তািরখ : ১৪/০৬/২০২০ি :-এর আেদশ মাতােবক ১৯৭১-১৯৭২ অথবছর 
থেক ২০০৯-২০১০ অথবছর পয  অিডট আপি  িন ি  িহেসেব গ  করায়  ২১৬৪  অিডট আপি  য়ংি য়ভােব িন ি  হেয়েছ; 

যার জিড়ত টাকার পিরমান ৩,৫৩,৭৫,৬৪১/- টাকা। এছাড়া ২০২০-২০২১ অথ বছের অথাৎ লাই/২০ হেত ন/২১ পয  ১১২৯  
অিডট িরেপাট াভািবকভােব িন ি  করা হেয়েছ। িন ি ত অিডট আপি র সােথ জিড়ত টাকার পিরমান ৪,৮১,১১,৬৯৩/- টাকা। 
২০২০-২০২১ অথ বছের অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ-সহকারী কমকতা ও নািজর-কাম-ক ািশয়ার পেদ চা রীরত 
কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসর ভাতা ম রীর েব সরকারী পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম ১২২ জনেক অনাপি  প  দান 
করা হেয়েছ। লাই/২০২০ি : হেত ন/২০২১ি : পয  অনাপি  প  দান ত দায়ী কমকতার িনকট হেত ৬২,৮৫০/- টাকা আদায় 
করা হেয়েছ। 
 

সরকাির াথ সংর ণ, তা ও জবাবিদিহতা িত ার লে  িম ম ণালেয়র অভ রীণ িনরী া সং া িহসাব িনয় ক 
(রাজ ) দ র ােনজেম  ও সেটলেম  িবভােগর অিফসস েহর িনরী া কায অথবছর ওয়ারী স াদন করা হয়। িনরী া দল 
(Audit team) এর িনকট সরকাির াথ সংি  নিথ, রিজ ার ও াসংিগক কাগজপ  উপ াপেনর িনেদশ থাকা সে ও কান 
কান ে  ানীয় শাসন অিডেটর চািহদা মাতােবক কাগজপ  ও কস নিথ উপ াপেন অিনহা কাশ কেরন। ফেল অিডেটর 
াভািবক কাজকম হত হয়। ঃখজনক হেলও সত  য, বার বার তাগাদা িদেয়ও অিডট আপি র জবাব না পাওয়ায়  কা  কা  

টাকার অিডট আপি  যথাসমেয় িন ি  করা স ব হয়না। ফাই ানিসয়াল ল এবং জাির  ল ১ম খে  এস, আর, ৫৬৮ নং িবিধ 
মাতােবক অিডট আপি  উ াপেনর ১৪ ( চৗ ) িদেনর মে  অব ই জবাব রণ করেত হেব। ানীয় ক প  ফাই ানিসয়াল েলর 

৪২নং িবিধ মাতােবক অিডটেক ায় সংগত সািবক সহেযািগতা দােনর কথা থাকেলও অেনক ে  ইহার ত য় ঘেট। 
 

বািষক কমস াদন ি  (APA) অ যায়ী িত বৎসর িনরী া কায েমর ফলাফেলর উপর বািষক িতেবদন কাশ করা 

হয়। িতেবদন  সরকাির াথ সংর েণ সহায়ক হেব এবং অ  দ েরর ভাব িত উ ল করেব। বািষক িতেবদন ২০২০-২০২১ 
ণয়েনর সােথ সংি  সকল কমকতা/কমচারীসহ িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর সািবক সাফ  কামনা করিছ। 

 

 

 

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

িম ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর কমকতাগেণর অিফস ফান ন র, 
মাবাইল ন র এবং ই- মইল ন র িন পঃ 

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

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

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

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

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

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

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

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

০২-৪৭১১৯৫০০ 
 

০১৭১১-৯৩৬৮৪৩ 
e-mail:ihossain3691@gmail.com 

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

০২-৯৫৫৮৯৯৬ ০১৫৫২-৩১৫৬৪৩ 
০১৭১৬-৪১৪০০৬ 

 
e-mail: mahboobkhan071@gmail.com 

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

০৫২১-৫৫৭০৩ ০১৭১১-৬৮৯৯০১ 
e-mail: nahidaaca1966@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

১০. জনাব মাঃ মা ক িব াহ আেরফ খান 
সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) (অ: দা:) 
িসেলট িবভাগ, িসেলট 

০৮২১-৭১৫২৭৮ ০১৭১৪-৪৪৫৯৩৩ e-mail: masuq1970@gmail.com 

১১. জনাব দওয়ান আ,ন, , মা ফ িব াহ চৗ রী 
সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) 
ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ 

০৯১-৫১০১৪ ০১৭১১-২০৭১২৪ e-mail:marufchybd@yahoo.com 

১২. মা: ইকবাল হােসন 
সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) 
সদর দ র, ঢাকা। 

০২৯৫৫৩১২২ 
০১৮২২-২১৯১০২ 
০১৭১৫-৫৭৯৬১৫ 

aca.revenue.1964@gmail.com 

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

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

mailto:coa_revenue@yahoo.com
mailto:a_revenue@yahoo.com
mailto:acaudit65@gmail.com
mailto:e-mail:ihossain3691@gmail.com
mailto:mahboobkhan071@gmail.com
mailto:nahidaaca1966@gmail.com
mailto:acrevrajd@gmail.com
mailto:acrev.khuld@gmail.com
mailto:masuq1970@gmail.com
mailto:masuq1970@gmail.com
mailto:e-mail:marufchybd@yahoo.com
mailto:aca.revenue.1964@gmail.com
mailto:brid@gmail.com
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 জিমদারী অিধ হণ ও জা  আইন, ১৯৫০ এর ২য় অ ােয় এবং ম  স হ ৪থ অ ােয় িব  ঘাষনার পর রাজ  আদায় ও 

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

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

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

 

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

     উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয়র িম অিফসস হ ; 

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

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

৪.  িম আপীল বাড ; 

৫.  িম শাসন িশ ণ ক  ; 

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

 

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

 

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

১ িহসাব িনয় ক (রাজ ) ১ম িণ ০১  ০১  - 

২ সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ) ১ম িণ ১০  ০৯  ০১  

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

৪ িনরী ক (রাজ ) ৩য় িণ ৯০  ৭১  ১৯  

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

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

৭ গাড়ীচালক ৩য় িণ ০১  ০১  - 

৮ অিফস সহায়ক ৪থ িণ ৭৯  ৭২  ০৭  

সবেমাট =  ২৭৯  ২৩৮  ৪১  
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২। িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর মা েম ২০২০-২১ অথবছের সবেমাট ৫০০৭  িহসােবর অিডট সমাপনাে  ১২৪৭  অিডট িরেপাট 
দািখল করা হেয়েছ। িনে  িনরীি ত িহসাবস েহর িব ািরত িববরণ দ  হেলাঃ 

 

িনরী ণেযা  অিফেসর 
ণী িব াস 

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

িতবছর অিডট 
িরেপােটর সং া 

 
 
 

ােনজেম  সাইট 

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

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

মৗজা হড ান িহসাব-২৫ 
উপেজলা িম অিফস-২৫ 

৫০  ২৫  

চীফ িহসাব ০২  ০২  

উপেজলা িম অিফস/ 
সহকারী কিমশনার ( িম) এর 
কাযালয় 

িভ.িপ শাখা ৪৬৪  ৪৬৪  
উপেজলা/থানা িম অিফস ৪৮৭  

৪৮৭  
ইউিনয়ন িম অিফস ৩৪৭৫  

 
 

সেটলেম  সাইট 
িম রকড ও জিরপ 

অিধদ র 

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

িদয়ারা সেটলেম  অিফস ০৪  ০৪  
জানাল সেটলেম  অিফস ১৭  ১৭  

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ৩০৬  ৪৬  

 
িম ম ণালেয়র 

িনয় ণাধীন বাড/  
দ র/ অিধদ র 

 
িম সং ার বাড 

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

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

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

ভাষানেটক ক  ০১  ০১  
                                                সবেমাট= ৫০০৭  ১২৪৭  

 

৩।   ২০২০-২১ অথ বছেরর অজনঃ 
 

(ক) িম ম ণালেয়র অভ রীণ িহসাব িনরী া সং া িহেসেব িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ র রাজ  শাসেনর মাঠ পযােয়র সেটলেম  
ও ােনজেম  িবভােগর রাজ  খাত  অিফেসর িনরী াকায স াদন শেষ ২০২০-২১ অথবছের দািখল ত িরেপাট ও আিথক 
সংি তার িববরণ িনে  দ  হেলাঃ 

 

২০২০-২১ 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 ৫২৯,৪৭,৬৪৭/- ৫,১৪,৯৫,৫৪৭/- 
২. ময়মনিসংহ িবভাগ,ময়মনিসংহ ৯,৪১,২১৪/- ১,৯৪,২৬,৮৫১/- 
৩. চ াম িবভাগ, িম া ৫৪,৯৬,৩০৯/- ২,৮৭,৭৯,৬৯৫/- 
৪. িসেলট িবভাগ, িসেলট ২,১৮,২২৯/- ২,২৫,০৪,৩১০/- 
৫. রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী ৫০,৫০,১৭৪/- ৮৯,৪৬,০৭১/- 
৬. রং র িবভাগ, রং র ২৮,১০,৭৭৯/- ৬৩,৫০,৬৬৩/- 
৭. বিরশাল িবভাগ, বিরশাল ১৪,২৩,২৬০/- ৩৯,২৯,৯০৯/- 
৮. লনা িবভাগ, লনা ১৫,৮৮,৭৭৯/- ৭৭,২৫,৩৮৬/- 
৯. িবেশষ িতেবদন ১,১৬,৯৫,৩২৪/- ১,০৬,৯০,৬৪৮/- 
 সবেমাট= ৮,২১,৭১,৭১৫/- ১৫,৯৮,৪৯,০৮০/- 
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(খ) িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ র ক ক ২০২০-২১ অথবছের য সকল তর অিনয়ম উদঘাটন করা হেয়েছ উহার সংি  িববরণ িন পঃ 

 
 চ দ র জলার মতলব উ র উপেজলাধীন ছংগারচর পৗর িম অিফস ও আিমরাবাদ ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 

উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ শাহজালাল পাঠান চালান জািলয়ািতর মা েম ১৭,৭৯,০৯০/-( সেতর ল  ঊনআিশ হাজার 
ন ই) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 গাজী র জলার কািলয়াৈকর উপেজলা িম অিফেসর আওতাধীন সিফ র বাজার এর চাি না িভ র লাইেস  িফ বাবদ 
৭,১১,৮৮২/- (সাত ল  এগার হাজার আটশত িবরািশ) টাকা অনাদায়ী সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 গাজী র জলার টংগী রাজ  সােকল এর অধীন িজরানী বাজার এর চাি না িভ র লাইেস  িফ বাবদ ৩৬,৪৮,৫০০/- (ছি শ 
ল  আটচি শ হাজার প চশত ) টাকা অনাদায়ী থাকা সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 গাজী র জলার কািলয়াৈকর উপেজলা িম অিফেসর আওতাধীন সিফ র বাজার ও বড়ইবাড়ী বাজার এর চাি না িভ র 
লাইেস  িফ বাবদ ৯,৪৬,৪৩৫/- (নয় ল  িছচি শ হাজার চারশত য়ি শ) টাকা অনাদায়ী থাকা সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 টাংগাইল জলা শাসক কাযালয় এর িভিপ শাখার িভিপ লীজমািন আদায়কারী জনাব মাঃজািহ ল ইসলাম তা কদার অিফস 
সহকারী কাম কি উটার া িরক ক ক ৮,৪০,২৩৭/- ( আট ল  চি শ হাজার ইশত সাতি শ) টাকা তহিবল তছ প 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 মা ড়া জলার সদর উপেজলাধীন মািল াম ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা জনাব শামীম 
আহে দ ক ক সরকাির আদায়ী ৭৫,৪৬৬/-( চা র হাজার চারশত ছষি ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 নারায়নগ  জলার সদর উপেজলাধীন ফ া রাজ  সােকল এর ব র ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ আমান উ াহ ক ক িম উ য়ন কর বাবদ আদায়ী ১,১৭,৭৮০/-(এক ল  সেতর হাজার সাতশত আিশ) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 নারায়নগ  জলার সদর উপেজলাধীন ফ া রাজ  সােকল এর ব র ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ আমান উ াহ ক ক িম উ য়ন কর বাবদ আদায়ী ১,১৭,৭৮০/-(এক ল  সেতর হাজার সাতশত আিশ) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 নারায়নগ  জলার আড়াইহাজার উপেজলা িম অিফেসর নািজর কাম- ক ািশয়ার জনাব মাঃ কাম ামান ক ক নামজারী 
জমাভােগর খিতয়ান িফ বাবদ আদায়ী ৪,৪১,২৯০/-(চার ল  একচি শ হাজার ইশত ন ই) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 
 নারায়নগ  জলার আড়াইহাজার উপেজলা িম অিফেসর নািজর কাম- ক ািশয়ার জনাব মাঃ সােহল রহমান ক ক 

নামজারী জমাভােগর খিতয়ান িফ বাবদ আদায়ী ১,৬৮,৬৮৫/-(এক ল  আটষি  হাজার ছয়শত চািশ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 প য়াখালী জলার বাউফল উপেজলা িম অিফেসর নািজর ও অিফস সহকারী কাম- কি উটার া িরক জনাব মাঃ 
রিফ ল ইসলাম ক ক ২০১৫-১৬ি ঃ অথসন হেত ২০১৮-১৯ি ঃ অথ সন পয  সরকাির আদায়ী ৪৮,২৫,০৩৪/- ( আটচি শ 
ল  িচশ হাজার চৗি শ) টাকা য়া চালােনর মা েম আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন প চপীর ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ভার া  জনাব মাঃ 
আসা ামান ক ক ২০১৯-২০ অথ বছের ৫,০৪,৬৩৯/-(প চ ল  চার হাজার ছয়শত ঊনচি শ) টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

 প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন ঝলইশালিশরী ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আ ল 
হােসন সরকার ক ক ২০১৯-২০ অথ বছের ২,৫১,২৩৩/-( ই ল  একা  হাজার ইশত তি শ) টাকা আ সাত সং া  

িবেশষ িতেবদন। 
 প গড় জলার বাদা উপেজলা িম অিফেসর নািজর কাম-ক ািশয়ার জনাব দীনর ন ব ন,ক ক ৩,৬৩,২২৭/-(িতন ল  

তষি  হাজার ইশত সাতাশ) টাকা আ সাত এবং ৬৬,৮৮০/-( ছষি  হাজার আটশত আিশ) টাকা রাজ িত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

 নওগ  জলার পারশা উপেজলাধীন গাং িরয়া-ছাওড় ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
হািস র রহমান ক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী ১,১৫,৮৮১/-(এক ল  পেনর হাজার আটশত একািশ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 নওগ  জলার িনয়ামত র উপেজলাধীন িনয়ামত র - ভািবচা ইউিনয়ন িম অিফেসর ( ভার া ) ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ হািস র রহমান ক ক সরকাির আদায়ী ২,১১,৮৪৪/-( ই ল  এগার হাজার আটশত য়াি শ) টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 নওগ  জলার রানীনগর উপেজলাধীন পারইল-বড়গাছা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ( ভার া ) 
জনাব মাঃ নাহা ল হক আলী ক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী ২,১৩,৯৪২/-( ই ল  তর হাজার নয়শত 
িবয়াি শ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 নওগ  জলার রানীনগর উপেজলাধীন কািশম র - িমরাট ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ রিফ ল ইসলাম পবন ক ক িম উ য়ন কর বাবদ সরকাির আদায়ী ৫৯,৩৯৯/-(ঊনষাট হাজার িতনশত িনরান ই) 

টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 
 রাজশাহী জলার বাঘা উপেজলাধীন ইমারী ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা (ভার া ) জনাব মাঃ 

ছা ম ল ক ক সরকাির আদায়ী ২,১৬,৫৮০/-( ই ল  ষাল হাজার প চশত আিশ) টাকা তছ প সং া  িবেশষ িতেবদন। 
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(গ) িন ি ত অিডট আপি র সং াঃ িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর লাই/২০২০ হেত ন/২০২১ অথ বছের রাজ , 
িভ,িপ এবং সেটলেম  অিফসস েহ িন ি ত অিডট আপি র সং া িন পঃ 

 

িমক 
নং 

অিডট আপি র সং া 
(বেকয়াসহ) 

িন ি ত অিডট আপি র 
সং া 

িন ি ত অিডট আপি র 
সােথ জিড়ত টাকার পিরমাণ 

১ ৪৩৬৭ ৩২৯৩  ৮,৩৪,৮৭,৩৩৪.০০ 

 
(ঘ) িশ ণঃ িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর ১৭০ (একশত স র) জন কমকতা-কমচারীেক অিডট ব াপনা, 

কি উটার, শাসিনক কাযাবলী এবং িম ব াপনা িবষয়ক িশ ণ দান করা হেয়েছ।  
 

(ঙ) পেদা িত ও িনেয়াগ :  ২য় িণর িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) পেদ ০৪ (চার) জনেক পেদা িত দান করা হেয়েছ। 
 

(চ) বািষক কমস াদন ি ঃ ২০২০-২১ অথ বছের জনাব মাঃ মা  র রহমান পাটওয়ারী, সিচব, িম ম ণালয় এবং        
জনাব মাঃ মিশউর রহমান, িহসাব িনয় ক (রাজ ) এর মে  বািষক কমস াদন ি  া িরত হেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৪। ভিব ত পিরক না : 
 

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

 

 

িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর ২০২১-২০২২ সেনর বািষক কমস াদন ি  (APA) া র করেছন িম 
সিচব জনাব মা: মা ািফ র রহমান, িপএএ ও িহসাব িনয় ক (রাজ ) জনাব মা: মিশউর রহমান 
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উদঘা ত তছ প, রাজ  য় িত ইত ািদর িববরণ 
 

২০১৯-২০২০ 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 ৫২৯,৪৭,৬৪৭/- ৫,১৪,৯৫,৫৪৭/- 
২. ময়মনিসংহ িবভাগ,ময়মনিসংহ ৯,৪১,২১৪/- ১,৯৪,২৬,৮৫১/- 
৩. চ াম িবভাগ, িম া ৫৪,৯৬,৩০৯/- ২,৮৭,৭৯,৬৯৫/- 
৪. িসেলট িবভাগ, িসেলট ২,১৮,২২৯/- ২,২৫,০৪,৩১০/- 
৫. রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী ৫০,৫০,১৭৪/- ৮৯,৪৬,০৭১/- 
৬. রং র িবভাগ, রং র ২৮,১০,৭৭৯/- ৬৩,৫০,৬৬৩/- 
৭. বিরশাল িবভাগ, বিরশাল ১৪,২৩,২৬০/- ৩৯,২৯,৯০৯/- 
৮. লনা িবভাগ, লনা ১৫,৮৮,৭৭৯/- ৭৭,২৫,৩৮৬/- 
 সবেমাট= ৭০,৪৭৬,৩৯১/- ১৪,৯১,৫৮,৪৩২/- 

 
২০১৯-২০২০ সেন রাজ  িহসাব িনরী ার সােথ জিড়ত টাকার জলাওয়ারী িববরণ িন পঃ 

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

১. ঢাকা-১ ১৩০৫৫৩/- ২০৪২৮৫০৩/- 
২. ঢাকা -২ ৭২৩৩০/- - 
৩. ঢাকা -৩ ৪৪১৯৫/- ৩০৭২/- 
৪. ঢাকা -৪ ২৪৭৮৮৫/- - 
৫. ঢাকা -৫ ৪৭৮০৬/- ১৩৯৪৭৪/- 
৬. ঢাকা-৬  ১০৩৮০২/- ২২৭৩১/- 
৭. নারায়ণ  ১৪৪৩৪৬/- ২৬৭২১৬/- 
৮. গাজী র-১ ২১৮৩৪০/- ৭২৯৪৭৮/- 

        ৯. গাজী র-২ ৮০৯০৩/- ৪৮৩৪৫৬/- 
১০. নরিসংদী ৭৬৮৪৪/- ৩৩০৫৯৫৫/- 
১১. মািনকগ  ৩৬৬৬৬/- ৮৪৭৫৪০/- 
১২. ফিরদ র ১৩২৮৮৭/- ৪৬৩৮৬৬/- 
১৩. মাদারী র ৭৯২৪৯/- ১১৯১৯৯৪/- 
১৪. শরীয়ত র ১৪২৯৩১/- ১০২২১২/- 
১৫. ি গ  ১৩৪১৪১/- ৮৩৪১৪১২/- 
১৬. গাপালগ  ৮১৫৭৯/- - 
১৭. িকেশারগ  ৫০১১১৪৭৪/- ১৪৭৮৩৩৩২/- 
১৮. টাংগাইল ৯৯১৫৮৫/- ৩৮০৪৭৬/- 
১৯. রাজবাড়ী ৭০১৩১/- ৪৮৩০/- 
২০. ময়মনিসংহ -১ ২৪২১০৯/- - 
২১. ময়মনিসংহ - ২ ৫৭৩৩২/- ৮০০/- 
২২. ময়মনিসংহ - ৩ ৬৪৯৬৪/- ৭৩৮৫২৪৪/- 
২৩. ন েকাণা ১৬৮১৮০/- ৫৩৭৯০৬৫/- 
২৪. জামাল র ৩৫২২১৯/- ৬৫৭৩৫৭৭/- 
২৫. শর র ৫৬৪১০/- ৮৮১৬৫/- 
২৬. চ াম (উ র) ৪৫৬৯১৫/- ৫২৪৫১৬৪/- 
২৭. চ াম (দি ণ) ১০২৮৬৭/- ২০৪৪৩৩/- 
২৮. িম া (উ র) ১৪২২০৯/- ১৮৫৩৫৯/- 
২৯. িম া (দি ণ) ১৩৯৯৫১/- ১৫০৩৫৯৮/- 
৩০. নায়াখালী ১৬৭৪৭০/- ১০২৫৭৮৬৩/- 
৩১. চ দ র ১৯৩৯৬৫৩/- ১২২৮৮১৯/- 
৩২. ফনী ২০৮৫৬৮৫/- ৯৯৩৬৬৪১/- 
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িমক নং জলার নাম আ সাৎ ত টাকার পিরমাণ রাজ  িতর পিরমাণ 
৩৩. া ণবাড়ীয়া ৩৩১২০৩/- ২৬৮৭৬০/- 
৩৪. ল ী র ৫৮৮৫৭/- ২২১/- 
৩৫. ক বাজার ২৯৮৬০/- ৪৮৮৩৬/- 
৩৬. রা ামা +বা রবান+খাগড়াছিড় ৪১৬৩৯/- - 
৩৭. িসেলট ৭১৪০/- ৪৬৩৮৩৪/- 
৩৮. মৗলভীবাজার ৪৬৩০১/- ১৮৭৮০৩৮/- 
৩৯. নামগ  ৬১৩০৮/- ২৬২৮৫৮৯/- 
৪০. হিবগ  ১০৩৪৮০/- ১৭৫৩৩৮৪৯/- 
৪১. রাজশাহী ১৬৫৬৬৫/- ৪৭৮৮৭৪/- 
৪২. নওগ  ২১০১৯২৪/- ৫২৮০৬৮৩/- 
৪৩. নােটার ১০৩৯৮৫/- ১২৬৬২১১/- 
৪৪. পাবনা ১০১৩২৭/- ১৭১৮৫৮/- 
৪৫. চ পাইনবাবগ  ১৩২৭৯৩/- ১০৮৪৭৬১/- 
৪৬. জয় রহাট ৯১৭৬০/- ২৭১৮০/- 
৪৭. ব ড়া ২০০১৩১৩/- ৩৭৫২৫৪/- 
৪৮. িসরাজগ  ৩৫১৪০৭/- ২৬১২৫০/- 
৪৯. রং র ৩৫১৪৫/- ১৭৮৬১০/- 
৫০. িদনাজ র ৩৮০০৮৫/- ২৬৭৩৬০৩/- 
৫১. ঠা রগ ও ৯৩০৮৭/- ৯৯৫৬৬৮/- 
৫২. প গড় ১২৭১৭২২/- ২০৭২৪২৪/- 
৫৩. নীলফামারী ৬১৫৬১৬/- ১৮৭৩৪৫/- 
৫৪. িড় াম ৫৮৩৬৩/- ১৩০৫৩০/- 
৫৫. গাইবা া ২৯৭২২৬/- ৬২৬৯২/- 
৫৬. লালমিনরহাট ৫৯৫৩৫/- ৪৯৭৯১/- 
৫৭. বিরশাল ১০৫০০৭/- ৪৬৯৮৯৫/- 
৫৮. ঝালকাঠী ২৫৮৬০/- ২১০০৪৭/- 
৫৯. িপেরাজ র ১৫৬৫৮/- ১৯৬৮৮২/- 
৬০. প য়াখালী ১১৫৯৯২৮/- ২৪১৯২৫৪/- 
৬১. ভালা ১৯২৬৬/- ৩১৫৫২৭/- 
৬২. বর না ৯৭৫৪১/- ৩১৮৩০৪/- 
৬৩. লনা ৩৩৫৭৫৪/- ১২৪০৯৯৭/- 
৬৪. যেশার ১১৫৯৮৮/- ২৪৯৩৫০/- 
৬৫. বােগরহাট ১৩৫৬৬৮/- ৪২৭৯১৮৭/- 
৬৬. ি য়া ৯৮৪২৫/- ১০১৯২৩৯/- 
৬৭. য়াডাংগা/ মেহর র ৯৩৬৫৫/- ১৪৭৩৮৩/- 
৬৮. সাত ীরা ৩১৮৯৩১/- ৪৫৫৪৭১/- 
৬৯. িঝনাইদহ ১০২৩৪৫/- ৭২১১০/- 
৭০. মা রা ২৪৮৯৯৭/- ১৭০৬৭১/- 
৭১. নড়াইল ১৩৯০১৬/- ১০০৯৭৯/- 

 সবেমাট ৭০,৪৭৬,৩৯১/- ১৪,৯১,৫৮,৪৩২/- 

 
িমক নং অিডট আপি র সং া 

(বেকয়াসহ) 
িন ি ত অিডট আপি র 

সং া 
িন ি ত অিডট আপি র সােথ 

জিড়ত টাকার পিরমাণ 

১ ৪৩৬৭ ৩২৯৩  
 

৮,৩৪,৮৭,৩৩৪/- 
 

 

  



2020-2021 অথ বৱসেরর বািষক িনরী া িতেবদন                                                      14 
 

ঢাকা িবভাগ এর ২০১৯-২০২০ ি ঃ সেন দািখল ত িবেশষ অিডট িরেপােটর িববরনঃ- 
 

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

১ ০২৬.২০ ঢাকা ঢাকা জলার লশান রাজ  সােকলাধীন 
লশান িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 

সহকারী কমকতা জনাব এস এম মাশাররফ 
হােসনিবিভ ভােবিহসােবগড়িমলেদিখেয়সর

কােরর১,০১,০২৮/-
(একল একহাজারআটাশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১,০১,০২৮/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
৬.২০.৭৪, রেণরতািরখ: ২০২০-০৮-০৬ 

জলা শাসক, ঢাকা বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

২ ০৪১.২১ গাজী র-২ গাজী রেজলারটংগীরাজ সােকলএরঅধীন
িজরানীবাজারএরচাি নািভ রলাইেস িফবা
বদ৩৬,৪৮,৫০০/- 
(ছি শল আটচি শহাজারপ চশত) 
টাকাঅনাদায়ীথাকাসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ।  - ৩৬,৪৮,৫০০/- অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪
১.২১.২২০, রেণরতািরখ: ২০২১-০৪-২৬ 
জলা শাসক,  গাজী র বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

৩ ঐ ঐ গাজী রেজলারকািলয়াৈকরউপেজলা িমঅ
িফেসরআওতাধীনসিফ রবাজারওবড়ইবাড়ী
বাজারএরচাি নািভ রলাইেস িফবাবদ৯,৪
৬,৪৩৫/-(নয় ল  িছচি শ হাজার চারশত 

য়ি শ) টাকা অনাদায়ী থাকা সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। - ৯,৪৬,৪৩৫/- অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪
১.২১.২২১, রেণরতািরখ: ২০২১-০৪-২৬ 
জলা শাসক,  গাজী র বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

৪ ০২৫.২১ ফিরদ র ফিরদ রেজলারম খালীউপেজলাধীনগাজনাই
উিনয়ন িমঅিফেসরজনাবেমাঃমিহউি নেমা

াইউিনয়ন িমউপ- 
সহকারীকমকতাক ক৯,৩৯০/- 
টাকাতহিবলতছ পসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৯,৩৯০/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
৫.২১.৮২, রেণরতািরখ: ২০২১-০২-০৩ 
জলা শাসক,  ফিরদ র বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

৫ ০২৫.২১ ফিরদ র ফিরদ রেজলারেবায়ালমারীউপেজলাধীনচ
লইউিনয়ন িমঅিফেসরজনাবেমাঃসাখাওয়াত
হােসনইউিনয়ন িমসহকারীকমকতাক ক৪

০,০২৬/-টাকা তহিবল তছ প সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৪০,০২৬/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৫.২১.৮৩, রেণর 
তািরখ: ২০২১-০২-০৩ জলা শাসক,  
ফিরদ র বরাবর প  দয়া হেয়েছ। 



2020-2021 অথ বৱসেরর বািষক িনরী া িতেবদন                                                      15 
 

 নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
৬ ০২৫.২১ ফিরদ র ফিরদ র জলার সদর র উপেজলাধীন 

সদর র ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম উপ- সহকারী কমকতা জনাব ছালমা 

আ ার ক ক ৯,৫৪০/- (নয় হাজার প চশত 
চি শ) টাকা তহিবল তছ প সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৯,৫৪০/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
৫.২১.১১৯, রেণরতািরখ: ২০২১-০২-২৩ 
জলা শাসক,  ফিরদ র বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

৭ ০২৫.২১ ফিরদ র ফিরদ রেজলারধীনআলফাডাংগাউপেজলার
৩(িতন)ইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমস
হকারীকমকতাগনক ক৩৯,৪৪৫/- 
(উনচি শহাজারচারশত য়তাি শ) 
টাকাতহিবলতছ পসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩৯,৪৪৫/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
৫.২১.২৮৩, রেণরতািরখ: ২০২১-০৬-২৪ 
জলা শাসক,  ফিরদ র বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

৮ ০৭০.২০ টাংগাইল টাংগাইলেজলারেগাপাল রউপেজলা িমঅিফ
সরসা িফেকটসহকারীজনাবেমাঃিলটনিময়া

ক ক৩৫,৬০০/- ( য়ি শহাজারছয়শত ) 
টাকাতহিবলতছ পসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩৫,৬০০/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭
০.২০.২৫৫, রেণরতািরখ: ২০২০-১২-২১ 
জলা শাসক,  টাংগাইল বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

৯ ০৭০.২০ টাংগাইল টাংগাইলেজলারেগাপাল রউপেজলাধীনহািদ
রাইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারী
কমকতাজনাবেমাহা দ রনবীক ক৭,৬৭৩/
- (সাতহাজারছয়শতিতয়া র ) 
টাকাতহিবলতছ পসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৭,৬৭৩/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭
০.২০.২৫৭, রেণরতািরখ: ২০২০-১২-২১ 
জলা শাসক,  টাংগাইল বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

১০ ০৭০.২০ টাংগাইল টাংগাইলেজলা শাসককাযালেয়রিভ,িপশাখা
রিভ,িপলীজমািনআদায়কারীজনাবেমাঃজািহ
দতা কদারঅিফসসহকারীকাম-
কি উটার া িরকক ক৫,৭৫,৩৩৯/- 
(প চল চা রহাজারিতনশতঊনচি শ) 
টাকাতহিবলতছ পসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৫,৭৫,৩৩৯/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭
০.২০.৭০, রেণরতািরখ: ২০২১-০১-৩১ 
জলা শাসক,  টাংগাইল বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

১১ ০৫৫.২০ রাজবাড়ী রাজবাড়ীেজলারপাংশাউপেজলাধীনমাছপাড়া
ইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউপ- 
সহকারীকমকতাজনাবআ ররা াকেশখক
কসরকািরআদায়ী১৪,০০১/-( চৗ হাজারএক) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৪,০০১/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫
৫.২০.২০৮, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-১৬ 
জলা শাসক,  রাজবাড়ী বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
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 নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
১২ ০৫৬.২০ নরিসংদী নরিসংদীেজলারসদরউপেজলাধীনিশলমাি ই

িউনয়ন িমঅিফসএরইউিনয়ন িমসহকারীক
মকতাজনাবেশফালীরানীবাউলক ক৩১,৮১৯
/-(একি শহাজারআটশতঊিনশ) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩১,৮১৯/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫
৬.২০.২০৩, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-০৫ 
 
জলা শাসক,  নরিসংদী বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
১৩ ০৫৬.২০ নরিসংদী নরিসংদীেজলারসদরউপেজলাধীনিচিনশ রই

িউনয়ন িমঅিফসএরইউিনয়ন িমউপ- 
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃএনা ররহমানক
ক১৪,২৭৮/-( চৗ হাজার ইশতআটা র) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৪,২৭৮/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫
৬.২০.২০৪, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-০৮ 
 
জলা শাসক,  নরিসংদী বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
১৪ ০৫৬.২০ নরিসংদী  নরিসংদীেজলারসদরউপেজলাধীনিচিনশ র

ইিউনয়ন িমঅিফসএরইউিনয়ন িমসহকারী
কমকতাজনাবমা ফআহাে দক ক৩০,৩৮১
/-(ি শহাজারিতনশতএকািশ) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩০,৩৮১/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫
৬.২০.২০৫, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-০৮ 
জলা শাসক,  নরিসংদী বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

১৫ ০৫৬.২০ নরিসংদী নরিসংদীেজলারসদরউপেজলাধীনেমেহরপাড়া
ইিউনয়ন িমঅিফসএরইউিনয়ন িমসহকারী
কমকতাজনাব হা দ ৎ লকিবরক ক১০,
৯৭৬/-(দশহাজারনয়শতিছয়া র) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১০,৯৭৬/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫
৬.২০.২০৬, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-০৮ 
জলা শাসক,  নরিসংদী বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

১৬ ০৫৬.২০ নরিসংদী নরিসংদীেজলারসদরউপেজলাধীনমাধবদীইউ
িনয়ন িমঅিফসএরইউিনয়ন িমসহকারীকম
কতাজনাবজিসমউি নআহ দক ক১৬,৮৩
৫/- ( ষালহাজারআটশত য়ি শ) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৬,৮৩৫/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫
৬.২০.২০৯, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-১৬ 
জলা শাসক,  নরিসংদী বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

১৭ 044.20 নারায়নগ  নারায়নগ েজলারসদরউপেজলাধীনফ ারা
জ সােকলএর ব রইউিনয়ন িমঅিফেসর
ইউিনয়ন িমউপ-
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃআমানউ াহক
ক িমউ য়নকরবাবদআদায়ী১,১৭,৭৮০/-
(একল সেতরহাজারসাতশতআিশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১,১৭,৭৮০/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪
৪.২০.১৫৭, রেণরতািরখ: ২০২০-১০-০১ 
 
জলা শাসক,  নারায়নগ বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
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 নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
১৮ 044.20 নারায়নগ  নারায়নগ েজলারেসানারগ ওউপেজলাধীনেহা

সন রইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউ
প-
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃআেনায়ারেহােসন
ক ক িমউ য়নকরবাবদআদায়ী২৫,১৫৫/- 
( িচশহাজারএকশতপ া ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২৫,১৫৫/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪
৪.২০.১৫৪, রেণরতািরখ: ২০২১-০৩-১১ 
জলা শাসক,  নারায়নগ  বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

১৯ 044.20 নারায়নগ  নারায়নগ েজলারেসানারগ ওউপেজলাধীনআ
িমন রইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহ
কারীকমকতাজনাবআ লকািদরক ক িমউ
য়নকরবাবদআদায়ী১৩,৬০৩/-

( তরহাজারছয়শতিতন) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৩,৬০৩/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪
৪.২০.১৫৫, রেণরতািরখ: ২০২১-০৩-১৪ 
জলা শাসক,  নারায়নগ  বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

২০ 044.20 নারায়নগ  নারায়নগ েজলারআড়াইহাজারউপেজলা িম
অিফেসরনািজরকাম- 
ক ািশয়ারজনাবেমাঃকাম ামানক কনাম
জারীজমাভােগরখিতয়ানিফবাবদআদায়ী৪,৪১,
২৯০/-(চারল একচি শহাজার ইশতন ই) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৪,৪১,২৯০/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪
৪.২০.৩৭৯, রেণরতািরখ: ২০২১-০৯-১৬ 
জলা শাসক,  নারায়নগ  বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

২১ 044.20 নারায়নগ  নারায়নগ েজলারআড়াইহাজারউপেজলা িম
অিফেসরনািজরকাম- 
ক ািশয়ারজনাবেমাঃেসােহলরহমানক কনাম
জারীজমাভােগরখিতয়ানিফবাবদআদায়ী১,৬৮
,৬৮৫/-
(একল আটষি হাজারছয়শত চািশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১,৬৮,৬৮৫/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৪.২০.৩৮০, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০৯-১৬ 

জলা শাসক,  নারায়নগ  বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ।  

 
২২ 044.20 নারায়নগ  নারায়নগ েজলারআড়াইহাজারউপেজলাধীন া

নদীইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউপ-
সহকারীজনাবেমাঃসিলমউ াহক ক িমউ য়ন
করবাবদআদায়ী ৪৮,৬৮৭/-( 
আটচি শহাজারছয়শতসাতািশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৪৮,৬৮৭/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৪.২০.৩৮১, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০৯-১৬ 

জলা শাসক,  নারায়নগ  বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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রাজশাহী িবভাগ এর ২০১৯-২০২০ ি ঃ সেন দািখল ত িবেশষ অিডট িরেপােটর িববরনঃ- 
 

নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
১ ০১৯.২১ পাবনা পাবনােজলারসদরউপেজলারিবিভ ইউিনয়ন

িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারী/উপ-
সহকারীকমকতাগনক কসরকািরআদায়ী 
১০,৪৮৭/-(দশহাজারচারশতসাতািশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯-২০ ি ঃ। ১,০১,০২৮/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১
৯.২১.৬২, রেণরতািরখ: ২০২১-০১-২৪ 

জলা শাসক,  পাবনা বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

২ ০১৯.২১ পাবনা পাবনােজলারসদরউপেজলাধীনিবিভ ইউিনয়
ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারী/উপ-
সহকারীকমকতাগনক ক তঅেপ াকমহা
র দআদায়করারফেলসরকাির১,৫৬,৭৯৯/-

(একল ছা া হাজারসাতশতিনরান ই) 
টাকারাজ িতসং া িবেশষ িতেবদন 

২০১৯ -২০ ি ঃ।  ১,৫৬,৭৯৯/- অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১
৯.২১.৫৯, রেণরতািরখ: ২০২১-০১-২৬ 

জলা শাসক,  পাবনা বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

৩ ০১৯.২১ পাবনা পাবনােজলারস িথয়াউপেজলাধীনিবিভ ইউিনয়ন
িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারী/উপ-
সহকারীকমকতাগনক ক তঅেপ াকমহাের
িমউ য়নকরআদােয়রফেলসরকাির১৬,৫১,৬৪২/- 
( ষালল একা হাজারছয়শতিবয়াি শ) 
টাকারাজ িতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ।  ১৬,৫১,৬৪২/- অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১
৯.২১.৬২, রেণরতািরখ: ২০২১-০১-২৬ 

জলা শাসক,  পাবনা বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

৪ ০২৫.২০ জয় রহাট জয় রহাটেজলারে তলালউপেজলাধীনে ত
লালইউিনয়ন িমঅিফেসরিহসাবিনরী ায়ইউ
িনয়ন িমউপ-
সহকারীকমকতাজনাবএস,এমসােনায়ারক
কআদায়ী৫,৩৮২/- 
(প চহাজারিতনশতিবরািশ)  
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৫,৩৮২/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৫.
২০.৬৬, রেণরতািরখ: ২০২০-০৭-২৩ 

জলা শাসক,  জয় রহাট বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

৫ ০১৮.২০ ব ড়া ব ড়ােজলারকাহা উপেজলাধীনমাল াইউিনয়
ন িমঅিফেসরিহসাবিনরী ায়ইউিনয়ন িমসহ
কারীকমকতাজনাবেমাছাঃআেয়শাখা নক ক
আদায়ী৩,৬২,৭৮৯/- 
(িতনল বাষি হাজারসাতশতঊনন ই) ) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩,৬২,৭৮৯/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮.
২০.৩৫, রেণরতািরখ: ২০২০-০৬-৩০ 

জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
৬ ০১৮.২০ ব ড়া ব ড়ােজলারগাবতলীউপেজলাধীননা য়ামালা

ইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারীক
মকতাজনাবেমাঃআ লহা ানক কসরকাির
আদায়ী৬,০৮৫/-(ছয়হাজার চািশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৬,০৮৫/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮.
২০.৩৬, রেণরতািরখ: ২০২০-০৬-৩০ 

জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

৭ ০১৮.২০ ব ড়া ব ড়ােজলার নটউপেজলাধীনকােলরপাড়াইউ
িনয়ন িমঅিফেসরভার া ইউিনয়ন িমসহ
কারীকমকতাজনাবেমাঃশহী লইসলামেতাতা
ক কসরকািরআদায়ী৭,৪৯৮/-
(সাতহাজারচারশতআটান ই) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৭,৪৯৮/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮.
২০.১৬৯, রেণরতািরখ: ২০২০-১০-০৮ 

জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

৮ ০১৮.২০ ব ড়া ব ড়ােজলারেসানাতলাউপেজলাধীনম রইউ
িনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারীকম
কতাজনাবেমাঃসাই লইসলামক কসরকাির
আদায়ী১৪,১৮৫/-( চৗ হাজারএকশত চািশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৪,১৮৫/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮.
২০.১৭০, রেণরতািরখ: ২০২০-১০-০৮ 

জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

৯ ০১৮.২০ ব ড়া ব ড়ােজলারকাহা উপেজলাধীনমাল াইউিন
য়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারীকমক
তা (ভার া ) 
মাছাঃআেয়শাখা নক কসরকািরআদায়ী১৩

,৮৮,৮৬৬/-
( তরল আটািশহাজারআটশতেছষি ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৩,৮৮,৮৬৬/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮.
২০.১৯৯, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-০৩ 

জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

১০ ০১৮.২০ ব ড়া ব ড়ােজলারিশবগ উপেজলাধীনৈসয়দ রইউ
িনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারীকম
কতাজনাবেমাঃেমা া◌ািফজাররহমান 
(ভার া ) ক কসরকািরআদায়ী১৭,১৯০/- 
(সেতরহাজারএকশতন ই) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৭,১৯০/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮.
২০.২০০, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-০৪ 

জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
১১ ০১৮.২০ ব ড়া ব ড়ােজলারকাহা উপেজলাধীনবীরেকদারই

উিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারীকম
কতাজনাবেমাঃ লতানমাহ দ (ভার া ) 
ক কসরকািরআদায়ী৬,০০৮/- 
(ছয়হাজারআট) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৬,০০৮/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮.
২০.২০১, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-০৪ 

জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

১২ ০১৮.২০ ব ড়া ব ড়ােজলারগাবতলীউপেজলাধীন গাহাটও
কাগইলইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমস
হকারীকমকতাজনাবেমাঃআ লআিজজক
কসরকািরআদায়ী৪৩,৭৩৭/- 
( ততাি শহাজারসাতশতস ইি শ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৪৩,৭৩৭/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮.
২০.১৮৪, রেণরতািরখ: ২০২১-০৩-২৯ 

জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

১৩ ০১৮.২০ ব ড়া ব ড়ােজলার পচ িচয়াউপেজলাধীনচাম লই
উিনয়ন িমঅিফেসরভার া ইউিনয়ন িমসহ
কারীকমকতাজনাবেমাঃশাহাবউ ীন 
(ভার া ) ক কসরকািরআদায়ী৬,৭২৯/- 
(ছয়হাজারসাতশতউনি শ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৬,৭২৯/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮.
২০.৩২৭, রেণরতািরখ: ২০২১-০৮-০৪ 

জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

১৪ ০১৮.২০ ব ড়া ব ড়ােজলারশাজাহান রউপেজলাধীন লতান
গ ইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকা
রীকমকতা, 
জনাবেমাছাঃতাসিলমাখা নক কসরকািরআ
দায়ী৯,৮৫,৬৮২/- 
(নয়ল চািশহাজারছয়শতিবরািশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৯,৮৫,৬৮২/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮.
২০.৩৩৪, রেণরতািরখ: ২০২১-০৮-১০ 

জলা শাসক,  ব ড়া বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

১৫ ০২১.২০ নওগ  নওগ েজলারমহােদব রউপেজলাধীনভীম র 
-
চরাগ রইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িম

সহকারীকমকতাজনাবকািলপদমালাকারক
ক িমউ য়নকরবাবদসরকািরআদায়ী৪৭,৭২১
/- (সাতচি শহাজারসাতশতএ শ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৪৭,৭২১/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
১.২০.৪৪, রেণরতািরখ: ২০২০-০৭-০৬ 

জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
১৬ ০২১.২০ নওগ  নওগ  জলার বদলগাছীউপেজলাধীনিমঠা র-

ম রা রইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িম
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃকাম ামানক
কসরকািরআদায়ী৩১,২৯১/- 
(একি শহাজার ই্শতএকান ই) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩১,২৯১/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
১.২০.৬৯, রেণরতািরখ: ২০২০-০৭-২৩ 
জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

 

১৭ ০২১.২০ নওগ  নওগ েজলারবদলগাছীউপেজলা িমঅিফেসর
নািজরজনাবআঃরশীদক ক১১,৫৫০/- 
(এগারহাজারপ চশতপ াশ) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১১,৫৫০/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
১.২০.৭১, রেণরতািরখ: ২০২০-০৭-২৭ 

জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

১৮ ০২১.২০ নওগ  নওগ েজলারপ ীতলাউপেজলাধীনেঘাসনগর-
আমাইরইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমস
হকারীকমকতাজনাবজ লইসলাম 
(ভার া ) 
ক ক িমউ য়নকরবাবদসরকািরআদায়ী৮১,
২০২/- (একািশহাজার ্ইশত ই) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৮১,২০২/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
১.২০.১৯৬, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-০৩ 
জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

 

১৯ ০২১.২০ নওগ  নওগ েজলারপ ীতলাউপেজলাধীনেঘাসনগর-
আমাইরইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউ
প-
সহকারীকমকতাজনাবআ লমা ানক ক িম
উ য়নকরবাবদসরকািরআদায়ী৭২,৮৭১/- 
(বাহা রহাজারআটশতএকা র) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৭২,৮৭১/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
১.২০.১৯৭, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-০৩ 
জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

 

২০ ০২১.২০ নওগ  নওগ েজলারসাপাহারউপেজলাধীনআইহাই-
পাতাড়ীইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমস
হকারীকমকতাজনাবেমাঃসািফউলইসলামক

কসরকািরআদায়ী৪১,৫৭৬/- 
(একচি শহাজারপ চশতিছয়া র) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৪১,৫৭৬/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
১.২০.২২৫, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-২৯ 
জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
২১ ০২১.২০ নওগ  নওগ েজলারেপারশাউপেজলাধীনগাং িরয়া-

ছাওড়ইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউপ-
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃহািস ররহমানক

ক িমউ য়নকরবাবদসরকািরআদায়ী১,১৫,
৮৮১/-(একল পেনরহাজারআটশতএকািশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১,১৫,৮৮১/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
১.২০.৬, রেণরতািরখ: ২০২১-০১-০৪ 

জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

২২ ০২১.২০ নওগ  নওগ  জলার পারশা উপেজলাধীন িনত র-
ত িলয়া ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
তাজাে ল হক ক ক সরকাির আদায়ী 

২০,৪৫১/- (িবশ হাজার চারশত একা ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২০,৪৫১/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
১.২০.২১, রেণরতািরখ: ২০২১-০১-১৪ 

জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

২৩ ০২১.২০ নওগ   নওগ েজলারিনয়ামত রউপেজলাধীনিনয়াম
ত র - ভািবচাইউিনয়ন িমঅিফেসর ( 
ভার া ) ইউিনয়ন িমউপ-
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃহািস ররহমানক

কসরকািরআদায়ী২,১১,৮৪৪/- 
( ইল এগারহাজারআটশত য়াি শ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২,১১,৮৪৪/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২১.২০.১৯৩, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০৪-০১ 

জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 
২৪ ০২১.২০ নওগ  নওগ েজলাররানীনগরউপেজলাধীনপারইল-

বড়গাছাইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমস
হকারীকমকতা ( ভার া ) 
জনাবেমাঃনাহা লহকআলীক ক িমউ য়ন
করবাবদসরকািরআদায়ী২,১৩,৯৪২/- 
( ইল েতরহাজারনয়শতিবয়াি শ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২,১৩,৯৪২/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
১.২০.২৬১, রেণরতািরখ: ২০২১-০৬-০১ 
জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

 

২৫ ০২১.২০ নওগ  নওগ েজলাররানীনগরউপেজলাধীনকািশম র 
-রাটইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউপ- 
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃরিফ লইসলামপ
বনক ক িমউ য়নকরবাবদসরকািরআদায়ী
৫৯,৩৯৯/- (ঊনষাটহাজারিতনশতিনরান ই) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৫৯,৩৯৯/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
১.২০.২৬২, রেণরতািরখ: ২০২১-০৬-০১ 
জলা শাসক,  নওগ  বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
২৬ ০১৩.২০ নােটার নােটারেজলার দস রউপেজলা িমঅিফেস

রনািজর -কাম- 
ক ািশয়ারজনাবেমাঃশিহ লইসলামক ক২৭,
৯৬২/-(সাতাশহাজারনয়শতবাষি ) 
টাকাসরকািরেকাষাগােরজমানািদেয়আ সাত
সং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২৭,৯৬২/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১
৩.২০.২৯, রেণরতািরখ: ২০২০-০৬-২৮ 
জলা শাসক, নােটার বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

 

২৭ ০০২.২০ রাজশাহী রাজশাহীেজলারবাঘাউপেজলাধীনআড়ানীও
ইমারীইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউপ
-
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃ ছাম লক কস
রকািরআদায়ী১২,৬৯৪/- 
(বারহাজারছয়শত রান ই) 
টাকাতছ পসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১২,৬৯৪/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০
২.২০.৪, রেণরতািরখ: ২০২০-০২-২৭ 

জলা শাসক, রাজশাহী বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

২৮ ০০২.২০ রাজশাহী রাজশাহীেজলারবাঘাউপেজলাধীনআড়ানীওমী
রগ ইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউপ- 
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃকাম ামানক
ক১৮,৪০৩/- (আঠারহাজারচারশতিতন ) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৮,৪০৩/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০
২.২০.৫, রেণরতািরখ: ২০২০-০২-২৭ 

জলা শাসক, রাজশাহী বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 
২৯ ০০২.২০ রাজশাহী রাজশাহীেজলারবাঘাউপেজলাধীন ইমারীইউ

িনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারীকম
কতা (ভার া ) 
জনাবেমাঃ ছাম লক কসরকািরআদায়ী২,১
৬,৫৮০/- ( ইল েষালহাজারপ চশতআিশ) 
টাকাতছ পসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২,১৬,৫৮০/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০
২.২০.১১৭, রেণরতািরখ: ২০২১-০২-২২ 
জলা শাসক, রাজশাহী বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
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রং র িবভাগ এর ২০১৯-২০২০ ি ঃ সেন দািখল ত িবেশষ অিডট িরেপােটর িববরনঃ- 

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

১ ০৩২.২১  গাইবা া গাইবা ােজলার রগ উপেজলাধীন
রইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকা
রীকমকতা (ভার া ) 
জনাবিজয়াউররহমানক ক১২,৩৩০/-
(বারহাজারিতনশতি শ) 
টাকাসরকািরেকাষাগােরজমানািদেয়আ
সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯-২০ ি ঃ। ১,০১,০২৮/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০
৩২.২১.১৩৭, রেণরতািরখ: ২০২১-০৩-
০৩ 
জলা শাসক,  গাইবা া বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

২ ০৬২.২০ নীলফামারী নীলফামারীেজলারৈসয়দ রউপেজলাধীন
বাংগালী রইউিনয়ন িমঅিফসএরইউিনয়
ন িমউপ- 
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃমিজবররহমান
ক ক১৫,৪৯০/- 
(পেনরহাজারচারশতন ই) 
টাকাতছ পসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৫,৪৯০/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০
৬২.২০.২২৬, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-
৩০ 
জলা শাসক,  নীলফামারী বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

 

৩ ০৬২.২০ নীলফামারী নীলফামারীেজলারৈসয়দ রউপেজলাধীন
কািশরামেবল রইউিনয়ন িমঅিফসএর
ইউিনয়ন িমউপ- 
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃ রআলমক
ক১,৩৩৭/- (একহাজারিতনশতস ইি শ) 
টাকাতছ পসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১,৩৩৭/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০
৬২.২০.২২৮, রেণরতািরখ: ২০২০-১১-
৩০ 
জলা শাসক,  নীলফামারী বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

৪ ০৬২.২০ নীলফামারী নীলফামারীেজলারজলঢাকাউপেজলাধীন
কমারীইউিনয়ন িমঅিফসএরইউিনয়ন

িমউপ- 
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃমিজবররহমান
ক ক৩,২১,৪৪৮/- 
(িতনল এ শহাজারচারশতআটচি শ) 
টাকাতছ পসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩,২১,৪৪৮/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০
৬২.২০.২২২, রেণরতািরখ: ২০২১-০৫-
০২ 
জলা শাসক,  নীলফামারী বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 

৫ ০৬২.২০ নীলফামারী নীলফামারীেজলারিকেশারগ উপেজলাধী
নচ দখানাইউিনয়ন িমঅিফসএরইউিনয়ন

িমসহকারীকমকতাজনাবেমাঃশিফ লই
সলামক ক৩,৩৫৯/- 
(িতনহাজারিতনশতঊনষাট) 
টাকাতছ পসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩,৩৫৯/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০
৬২.২০.২২৩, রেণরতািরখ: ২০২১-০৫-
০২ 
জলা শাসক,  নীলফামারী বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

 
৬ ০২২.২০ িদনাজ র িদনাজ রেজলারবীরগ উপেজলাধীনিবিভ

ইউিনয়ন িমঅিফসস েহরইউিনয়ন িম
সহকারী/ উপ-
সহকারীকমকতাগণক ক১৩,৫৩৮/- 
( তরহাজারপ চশতআটি শ) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৩,৫৩৮/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০
২২.২০.৫৭, রেণরতািরখ: ২০২০-০৭-২০ 
জলা শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

৭ ০২২.২০ িদনাজ র িদনাজ রেজলারেবাচাগ উপেজলাধীনইউ
িনয়ন িমঅিফসস েহরইউিনয়ন িমসহকা
রী/উপ- 
সহকারীকমকতাগণক কেমাট৫,১১১/- 
(প চহাজারএকশতএগার) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৫,১১১/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০
২২.২০.৫৮, রেণরতািরখ: ২০২০-০৭-২০ 
জলা শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

৮ ০২২.২০ িদনাজ র িদনাজ রেজলারসদরউপেজলাধীনইউিনয়
ন িমঅিফসস েহরইউিনয়ন িমসহকারী/ 
উপ-সহকারীকমকতাগনক ক১২,১৪৫/- 
(বারহাজারএকশত য়তাি শ) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১২,১৪৫/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০
২২.২০.৫৩, রেণরতািরখ: ২০২১-০১-২৬ 
জলা শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

৯ ০২২.২০ িদনাজ র িদনাজ রেজলারহািকম রউপেজলাধীনই
উিনয়ন িমঅিফসস েহরইউিনয়ন িমসহ
কারী/ উপ-
সহকারীকমকতাগনক ক৪,৯৭১/-
(চারহাজারনয়শতএকা র) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৪,৯৭১/-   অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০
২২.২০.৫৪, রেণরতািরখ: ২০২১-০১-২৬ 
জলা শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 

১০ ০২২.২০ িদনাজ র িদনাজ রেজলারনবাবগ উপেজলাধীনিব
নাদনগরইউিনয়ন িমঅিফেসরজনাবেদেব

শ মার ইউিনয়ন িমসহকারীকমকতা
ক ক২,৯০০/- ( ইহাজারনয়শত ) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২,৯০০/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০
২২.২০.৫৫, রেণরতািরখ: ২০২১-০১-২৬ 
জলা শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

১১ ০২২.২০ িদনাজ র িদনাজ রেজলার লবাড়ীউপেজলাধীনিব
িভ ইউিনয়ন িমঅিফসস েহরইউিনয়ন
িমসহকারীকমকতাগনক ক২,৫৬১/-
( ইহাজারপ চশতএকষি ) 
টাকাআ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২,৫৬১/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০
২২.২০.৫৭, রেণরতািরখ: ২০২১-০১-২৬ 
জলা শাসক,  িদনাজ র বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

১২ 020.20 প গড় প গড় জলার আেটায়ারী উপেজলাধীন 
ধােমার ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা )ভারঃ (জনাব 
মাঃ আ ল মা ান ক ক ২,৫০,৯৮৭ / - 

) ই ল  প াশ হাজার নয়শত সাতািশ (
টাকা আ সাত ও ৮,২৯৯ /- ) আট হাজার 
ইশত িনরান ই (টাকা রাজ  িত 

সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ।  ২,৫০,৯৮৭ /-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.৪০, 

রেণর তািরখ :২০২০ -০৭-০৫ 
জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

১৩ 020.20 প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
সােকায়া ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ ফয় ল ইসলাম ক ক ৬,৩০১)-/ছয় 

হাজার িতনশত এক (টাকা আ সাত এবং 
৩,৪৩৫) -/িতন হাজার চারশত য়ি শ (
টাকা রাজ  িত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৬,৩০১-/ ৩,৪৩৫-/ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.৪৯, 

রেণর তািরখ :২০২০ -০৭-০৮ 
জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

১৪ 020.20 প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
প চপীর ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা ভার া  জনাব 
মাঃ আসা ামান ক ক ১০,২০০ / - 

)দশ হাজার ্ইশত (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১০,২০০ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.১১৮, 

রেণর তািরখ :২০২০ -০৯-০৮ 
জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 

১৫ 020.20 প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলা িম 
অিফেসর নািজর কাম-ক ািশয়ার জনাব 
দীন র ন ব ন ক ক ৭৭,১৬৩ /-
)সাতা র হাজার একশত তষি  (টাকা 
আ সাত ও ১০,০০০ /- ) দশ হাজার 
ইশত িনরান ই (টাকা রাজ  িত 

সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৭৭,১৬৩ / -  ১০,০০০ / -  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.৭০, 

রেণর তািরখ :২০২০ -০৭-২৭ 

জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

১৬ 020.20 প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
চ নবাড়ী ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ ল আিমন ক ক ৬,৮৪৪ / - ) ছয় 

হাজার আটশত য়াি শ (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৬,৮৪৪ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.১১৯, 

রেণর তািরখ :২০২০ -০৯-০৮ 

জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

১৭ 020.20 প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
বংহারী ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আ স 

সা ার ক ক ৬,১৩৪ /-) ছয় হাজার 
একশত চৗি শ (টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৬,১৩৪ / -)   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.১২০, 

রেণর তািরখ :২০২০ -০৯-০৮ 

জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

১৮ 020.20 প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
কািলয়াগ  ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ রজাউল কিরম ক ক ৩,০৭৭ /-

)িতন হাজার সাতা র (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩,০৭৭ / -  
 
 

 অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.১২১, 

রেণর তািরখ :২০২০ -০৯-০৮ 

জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

১৯ 020.20 প গড় প গড় জলার আেটায়ারী উপেজলাধীন 
ধােমার ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা )ভারঃ (জনাব 
মাঃ আ ল মা ান ক ক ৭৩,৬০০ / - 

)িতয়া র হাজার ছয়শত (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৭৩,৬০০ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.৫১, 

রেণর তািরখ :২০২১-০১-২৬ 

জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 

২০ 020.20 প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
চ নবাড়ী ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ ল আিমন )ভার া  (ক ক 

২২,০৬৭ /- ) বাইশ হাজার সাতষি  (টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২২,০৬৭ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.১৬৫, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৩-১৬ 

জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

২১ 020.20 প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
প চপীর ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা ভার া  জনাব 
মাঃ আসা ামান ক ক ২০১৯-২০ অথ 

বছের ৫,০৪,৬৩৯ /- ) প চ ল  চার হাজার 
ছয়শত ঊনচি শ (টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৫,০৪,৬৩৯ / -   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.১৮৮, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৩-২৯ 

জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

২২ 020.20 প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
ঝলইশালিশরী ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ আ ল হােসন সরকার ক ক 

২০১৯-২০ অথ বছের ২,৫১,২৩৩ /- ) ই 
ল  একা  হাজার ইশত তি শ (টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২,৫১,২৩৩ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.১৯০, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৩-২৯ 

জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

২৩ 020.20 প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
বংহারী ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আ স 

সা ার ক ক ২০১৯-২০অথ বছের 
৯,৭৩০ /- ) নয় হাজার সাতশত ি শ (টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৯,৭৩০ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.২৮১, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৬-২২ 

জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

২৪ 020.20 প গড়  প গড় জলার বাদা উপেজলা িম 
অিফেসর নািজর কাম-ক ািশয়ার জনাব 
দীনর ন ব ন,ক ক ৩,৬৩,২২৭ /- ) িতন 
ল  তষি  হাজার ইশত সাতাশ (টাকা 
আ সাত এবং ৬৬,৮৮০ /- ) ছষি  হাজার 
আটশত আিশ (টাকা রাজ িত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩,৬৩,২২৭ /-  ৬৬,৮৮০ /-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.২৮০, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৬-২২ 

জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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২৫ 020.20 প গড় প গড় জলার বাদা উপেজলাধীন 
কািলয়াগ  ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ রজাউল কিরম ক ক ২০১৯ -২০ 

অথ বছের ৩,০৪৮ /- ) িতন হাজার 
আটচি শ (টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩,০৪৮ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২০.২০.২৮২, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৬-২৪ 
জলা শাসক,  প গড় বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

২৬ ০০৭.২০ রং র রং র জলার পীরগ  উপেজলা িম 
অিফস এর িবিভ  উপ-খােতর বরা ত 
টাকা হেত িবিভ  িবেলর মা েম জারী 
হেত উে ালন বক মালামাল য় না 
কের এবং কান কান ে  সংি  

াপকেক িবেলর টাকা দান না কের 
৬,৫৪,৪২৯ /- ) ছয় ল  য়া  হাজার 
চারশত ঊনি শ (টাকা তছ প সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

 ৬,৫৪,৪২৯ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২০.১১৬, 

রেণর তািরখ :২০২০ -০৯-১৪ 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

২৭ ০০৭.২০ রং র রং র জলার বদরগ  উপেজলাধীন 
িবিভ  ইউিনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতাগন ক ক সরকাির 
আদায়ী ৩,৭০৫ /- ) িতন হাজার সাতশত  (
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

 ৩,৭০৫ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২০.১৮৩, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৩-২৯ 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
২৮ ০০৭.২০ রং র রং র সদর উপেজলা িম অিফেসর 

িভ,িপ কস নিথ – ৩৩/১ -৬৬  ০.৬৭ 
একর স ি  লীিজর নােম নাম খািরজ ও 
িব,এস/হাল রকড ফেল সরকাির স ি  
বহাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

  কস নিথ – 
৩৩/১-৬৬  
০.৬৭ একর 
স ি  লীিজর 
নােম নাম খািরজ 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২০.৩২৪, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৮ -০৪ 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
২৯ ০০৭.২০ রং র রং র সদর উপেজলা িম অিফেসর 

িভ,িপ কস নিথ – ১/৭৯  বািণিজ ক 
ণীর ব  বান ০.১০ একর স ি  

লীিজর নােম িব,এস/হাল রকড ফেল 
সরকাির স ি  বহাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

  কস নিথ – ১/৭৯ 
 বািণিজ ক 

ণীর ব  বান 
০.১০ একর 
স ি  লীিজর 
নােম িব,এস/হাল 
রকড 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২০.৩২৫, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৮ -০৪ 
জলা শাসক,  রং র বরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
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লনা িবভাগ এর ২০১৯-২০২০ ি ঃ সেন দািখল ত িবেশষ অিডট িরেপােটর িববরনঃ- 
 

নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
১ ০৬০.২০ মা রা মা ড়া জলার সদর উপেজলাধীন 

মািল াম ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম উপ - সহকারী কমকতা 
জনাব শামীম আহে দ ক ক সরকাির 
আদায়ী ৭৫,৪৬৬ /-  ) চা র হাজার 
চারশত ছষি  (টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯-২০ ি ঃ। ১,০১,০২৮/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৬০.২০.২২০, 

রেণর তািরখ :২০২০ -১১-২৯, 
জলা শাসক,  মা রাবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

২ ০৬০.২০  মা রা মা রা জলার শািলখা উপেজলা িম 
অিফেসর অিফস সহায়ক জনাব স য় 
িব াসেক ১২,২৪০ / - ) বার হাজার ইশত 
চি শ  (টাকা উৎসব ভাতা অিতির  

দান সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১২,২৪০ / -   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৬০.২০.৩০৪, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৭-১৮ 
জলা শাসক,  মা রাবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
৩ ০৬০.২০  মা রা মা ড়া জলার মহ দ র উপেজলার 

পলাশবািড়য়া ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ ল আমীন ক ক সরকাির আদায়ী 

৩২,০১৪ /- ) বি শ হাজার চৗ  (টাকা 
আ সাৎ এবং ৫,১৩৯ /- টাকা রাজ িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩২,০১৪ /-  ৫,১৩৯ /-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৬০.২০.৪৪, 

রেণর তািরখ :২০২১-০১-২৫ 
জলা শাসক,  মা রাবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

৪ ০৪৬.২০ লনা লনা জলার ব য়াঘাটা উপেজলাধীন 
রখালী ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাব আল মা ন 

আহেমদ ক ক সরকাির আদায়ী ৫,৯৪৯ /-
)প চ হাজার নয়শত ঊনপ াশ (টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৫,৯৪৯ / -   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৬.২০.১৬১, 

রেণর তািরখ :২০২০ -১০-০৪ 
জলা শাসক,  লনাবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

৫ ০৪৬.২০ লনা লনা জলার তরখাদা উপেজলাধীন 
বারাসাত ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা 
জনাব এস,এম রিফ ল ইসলাম ক ক 
সরকাির আদায়ী ১৫,৯৩৫ /-) পেনর হাজার 
নয়শত য়ি শ (টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৫,৯৩৫ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৬.২০.২৬২, 

রেণর তািরখ :২০২০ -১২ -২২ 
জলা শাসক,  লনাবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
৬ ০৪৬.২০ লনা লনা জলার দােকাপ উপেজলাধীন 

তারখালী ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাব এফ,এম 

ইিলয়াস হােসন ক ক সরকাির আদায়ী 
৫,২৪০ /- ) প চ হাজার ইশত চি শ (টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৫,২৪০ / -   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৬.২০.২৭০, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৬-০৩ 

জলা শাসক,  লনাবরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

৭ ০৩০.২০ যেশার যেশার জলার বাঘারপাড়া উপেজলা িম 
অিফেসর িভ,িপ দ েরর িভ,িপ সহকারী 
)ভার া  (জনাব এ, , এম ওয়ািসম 
ক ক সরকাির আদায়ী মাট ১৫,৩৭৭ / - 
)পেনর হাজার িতনশত সাতা র (টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৫,৩৭৭ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩০.২০.২১৯, 

রেণর তািরখ :২০২০ -১১-২৪ 

জলা শাসক,  যেশারবরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

৮ ০৩০.২০ যেশার যেশার জলার িঝকরগাছা উপেজলাধীন 
িশ িলয়া ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ আ স সা ার )ভার া  (ক ক 

সরকাির আদায়ী মাট ৪৮,৫৮৯ / - 
)আটচি শ হাজার প চশত ঊনন ই  (
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৪৮,৫৮৯ / -   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩০.২০.৩, 

রেণর তািরখ :২০২১-০১-০৪ 

জলা শাসক,  যেশারবরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

৯ ০৩০.২০ যেশার যেশার জলার িঝকরগাছা উপেজলা িম 
অিফেসর িভ,িপ দ েরর িভ,িপ সহকারী 
)ভার া  (জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম 
ক ক সরকাির আদায়ী মাট ৭,৬৭২ /- 
)সাতাশ হাজার ছয়শত বাহা র (টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৭,৬৭২ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩০.২০.৬৭, 

রেণর তািরখ :২০২১-০১-২৭ 

জলা শাসক,  যেশারবরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

১০ ০৩০.২০ যেশার যেশার জলার চৗগাছা উপেজলাধীন 
খ িড়য়া ইউিনয়ন িম অিফেসর 

ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
)ভার া  (জনাব মাঃ নওিফন আহসান 
ক ক সরকাির আদায়ী মাট ১৩,১১৬ / - 
) তর হাজার একশত ষাল (টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৩,১১৬ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩০.২০.২৬৪, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৬-০৩ 

জলা শাসক,  যেশারবরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 

১১ ০১৪.২০ নড়াইল নড়াইল জলার লাহাগড়া উপেজলাধীন 
িদঘিলয়া ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 
সয়দ ািফ র রহমান ইউিনয়ন িম 

উপ-সহকারী কমকতা ক বতন ও বািড় 
ভাড়া বাবদ ১৬,৮২০ /- ) ষাল হাজার 
আটশত িবশ (টাকা অিতির  দান 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৬,৮২০ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪.২০.৩০২, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৭-১৮ 

জলা শাসক,  নড়াইলবরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 

 

১২ ০১৪.২০ নড়াইল নড়াইল জলার লাহাগড়া উপেজলাধীন 
িদঘিলয়া ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 
সয়দ ািফ র রহমান ইউিনয়ন িম 

উপ - সহকারী কমকতা ক ক ১৯,৮৭১ /- 
)উিনশ হাজার আটশত একা র (টাকা 
আ সাত এবং ১,১২৩ /- ) এক হাজার 
একশত তইশ (টাকা রাজ  িত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৯,৮৭১ /-  ১,১২৩ /-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪.২০.৩০৩, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৭-১৮ 

জলা শাসক,  নড়াইলবরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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চ াম িবভাগ এর ২০১৯-২০২০ ি ঃ সেন দািখল ত িবেশষ অিডট িরেপােটর িববরনঃ- 
 

 নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
১ ০৫০.২১ িম া)উ র( িম া জলার হামনা উপেজলার িবিভ  

ইউিনয়ন িম অিফেসর আওতাধীন হাট 
বাজােরর সরকাির খাস জিমর উপর 

ািপত চাি না িভ / দাকােনর লাইেস  
িফ/ইজারা নবায়ন না করায় সরকােরর 
৯,৯৫,৮৩৭ /- ) নয় ল  চান ই হাজার 
আটশত স ইি শ (টাকা রাজ িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ।  ৯,৯৫,৮৩৭ /-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫০.২১.৩০৮, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৭-১৯ 
জলা শাসক,  িম াবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

২ ০৫০.২১ িম া  ) উ র( িম া জলার হামনা উপেজলা িম 
অিফেসর আওতাধীন িবিভ  মৗজা 
স েহর িভ,িপ কইচ নিথ স হ 
দীঘিদন/যথাসমেয় নবায়ন না করায় 
সরকােরর ২৩,৫১,৫৪৭ /- ) তইশ ল  
একা  হাজার প চশত সাতচি শ (টাকা 
আিথক িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ।  ২৩,৫১,৫৪৭ / -  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫০.২১.৩০৯, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৭-১৯ 
জলা শাসক,  িম াবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

৩ ০৫০.২১ িম া  ) উ র( িম া জলার িড়চং উপেজলা িম 
অিফেসর সা িফেকট পশকার জনাব 
মাঃ আিত র রহমান ক ক সরকাির 

আদায়ী ৬,০২০ /- ) ছয় হাজার িবশ (টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৬,০২০ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫০.২১.৩৩৩, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৮ -১০ 
জলা শাসক,  িম াবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
৪ ০১৮.২১ িম া 

)দি ন( 
িম া জলার সদর দি ন উপেজলাধীন 

চৗয়ারা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম উপ -সহকারী কমকতা, জনাব মাঃ 

িদদা ল আলম ক ক িম উ য়ন কর 
বাবদ সরকাির আদায়ী ৩৮,৬১৩ /-  )
আটি শ হাজার ছয়শত তর (টাকা 
আ সাত এবং বেকয়া িম উ য়ন কেরর 
উপর দ কম আদায় করায় রাজ িত 
২৫,৩৪৩ /- টাকা সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩৮,৬১৩ /-  ২৫,৩৪৩ /-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৮.২১.৪৭, 

রেণর তািরখ :২০২১-০১-২৫ 
জলা শাসক  ,
িম াবরাবরপ েদয়াহেয়েছ। 

 



2020-2021 অথ বৱসেরর বািষক িনরী া িতেবদন                                                      34 
 

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

৫ ০২৮.২১ চ াম 
(দি ন) 

চ াম জলার ব শখালী উপেজলাধীন 
কাকদি  ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ ল 

আলম ক ক সরকাির আদায়ী ৬৬,৩৪১ /-  )
ছষি  হাজার িতনশত একচি শ  (টাকা 

আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৬৬,৩৪১ / -   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৮.২১.১০৯, 

রেণর তািরখ :২০২১-০২ -১৬ 
জলা শাসক,  চ ামবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

৬ ০৭৩.২০ চ াম  ) উ র( চ াম জলার বাকিলয়া সােকল িম 
অিফেসর িফিরংগী বাজার িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা 
জনাব পন মার গালদার ক ক িম 
উ য়ন কর কম হাের আদায় করায় 
৭০,৩৬৫ /- ) স র হাজার িতনশত য়ষি  
 (টাকা, দ বাবদ কম আদায় ৫,০১৬ /- 
টাকা সবেমাট=৭৫,৩৮১ /- টাকা রাজ  

িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ।  ৭৫,৩৮১ /-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭৩.২০.৩৬৩, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৯-০৬ 
জলা শাসক,  চ ামবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

 

৭ ০০৭.২১ চ দ র চ দ র জলার মতলব উ র উপেজলাধীন 
ছংগারচর পৗর িম অিফস ও 

আিমরাবাদ ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ শাহজালাল পাঠান চালান 
জািলয়ািতর মা েম ১৭,৭৯,০৯০ / -  )
সেতর ল  ঊনআিশ হাজার ন ই (টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৭,৭৯,০৯০ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২১.১৬, 

রেণর তািরখ :২০২১-০১-১২ 
জলা শাসক,  চ দ রবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

 

৮ ১০০০৭.২১ চ দ র চ দ র জলার হাজীগ  উপেজলাধীন 
হাজীগ  পৗর িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
আ  িফয়ান আখ  ক ক ১১,৩৫৯ /-  )
এগার হাজার িতনশত ঊনষাট (টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১১,৩৫৯ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২১.৯৭, 

রেণর তািরখ :২০২১-০২ -০৯ 
জলা শাসক,  চ দ রবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
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৯ ০০৭.২১ চ দ র চ দ র জলার মতলব দি ন 

উপেজলাধীন নােয়রগ ও ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন 
ক ক ৪,০৬৫ /- )  চার হাজার য়ষি  (
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৪,০৬৫ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭.২১.৯৮, 

রেণর তািরখ :২০২১-০২ -১১ 
জলা শাসক,  চ দ রবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

১০ ০৪০.২০ ক বাজার ক বাজার জলার চকিরয়া উপেজলাধীন 
িচিরংগা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
সাই ল ইসলাম ক ক ৯,১৪০ /-  ) নয় 
হাজার একশত চি শ (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৯,১৪০ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪০.২০.২৩২, 

রেণর তািরখ :২০২০ -১২ -০২ 
জলা শাসক,  ক বাজারবরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

১১ ০৩৬.২০ া ণবািড়য়া া ণবািড়য়া জলার নবীনগর উপেজলা 
িম অিফেস কমরত নািজর জনাব মাঃ 

ফেয়জ আহা দ ক ক ৬,০০০ /-) ছয় 
হাজার (টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৬,০০০ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৬.২০.১৩২, 

রেণর তািরখ :২০২০ -০৯-২২ 
জলা শাসক,  া ণবািড়য়াবরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

১২ ০৩৬.২০ া ণবািড়য়া া ণবািড়য়া জলার কসবা উপেজলাধীন 
চ ী ার ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
ল আমীন ক ক ১২,২১৭ / -) বার হাজার 

ইশত সেতর (টাকা আ সােতর িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১২,২১৭ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৬.২০.২৩০, 

রেণর তািরখ :২০২০ -১২ -০২ 
জলা শাসক,  া ণবািড়য়াবরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

১৩ ০৩৬.২০ া ণবািড়য়া া ণবািড়য়া জলার কসবা উপেজলাধীন 
মইন র ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ শাহ 
নায়াজ ক ক ১৪,৬৪৪ /-) চৗ  হাজার 

ছয়শত য়াি শ (টাকা আ সােতর িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৪,৬৪৪ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৬.২০.২৩১, 

রেণর তািরখ :২০২০ -১২ -০২ 
জলা শাসক,  া ণবািড়য়াবরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

১৪ ০৩৫.২০ নায়াখালী নায়াখালী জলার বণচর উপেজলাধীন 
চর াক ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 
মাঃ মা দ আহা দ ইউিনয়ন িম 

সহকারী কমকতা ক ক ৬,৮৪৮ /-) ছয় 
হাজার আটশত আটচি শ (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৬,৮৪৮ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৫.২০.১২৯, 

রেণর তািরখ :২০২০ -০৯-১৬ 
জলা শাসক,  নায়াখালীবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
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১৫ ০৩৫.২০ নায়াখালী নায়াখালী জলার বণচর উপেজলাধীন 

চরবাটা ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 
মাঃ জয়নাল আেবদীন ইউিনয়ন িম 

সহকারী কমকতা ক ক ৩,৭৭০ /-) িতন 
হাজার সাতশত স র (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩,৭৭০ / -   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৫.২০.১৩০, 

রেণর তািরখ :২০২০ -০৯-১৬ 
জলা শাসক,  নায়াখালীবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

১৬ ০৩৫.২০ নায়াখালী নায়াখালী জলার হািতয়া উপেজলাধীন 
জাহাজমারা ইউিনয়ন িম অিফেসর 
জনাব মাঃ আ ল কােশম ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা ক ক ১৯,৭১৪ /-) উিনশ 
হাজার সাতশত চৗ  (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৯,৭১৪ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৫.২০.১৩১, 

রেণর তািরখ :২০২০ -০৯-১৬ 
জলা শাসক,  নায়াখালীবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

১৭ ০৩৫.২০ নায়াখালী নায়াখালী জলার সনবাগ উপেজলাধীন 
ছাতারপাইয়া ইউিনয়ন িম অিফেসর 
জনাব মাঃ ফেয়জ আহ দ ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা ক ক ৬,৯১৮ /-) ছয় 
হাজার নয়শত আঠার  (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৬,৯১৮ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৫.২০.৩৩৪, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৮ -১৬ 
জলা শাসক,  নায়াখালীবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

১৮ ০৩৫.২০ নায়াখালী নায়াখালী জলার সনবাগ উপেজলাধীন 
সনবাগ পৗর িম অিফেসর জনাব মাঃ 

সাই ল ইসলাম ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা ক ক ১৬,৯৩৫ / -) ষাল হাজার 
নয়শত য়ি শ  (টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৬,৯৩৫ / -   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৫.২০.৩৩৫, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৮ -১৬ 
জলা শাসক,  নায়াখালীবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

১৯ ০১৫.২০ নায়াখালী নায়াখালী জলার কিবরহাট উপেজলাধীন 
চাপরািশরহাট ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ আলমগীর হােসন ক ক ৮,৩৩৩ /- 
 ) আট হাজার িতনশত ততি শ  (টাকা 

আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৮,৩৩৩ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৫.২০.১৮, 

রেণর তািরখ :২০২১-০১-১৩ 
জলা শাসক,  নায়াখালীবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
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ময়মনিসংহিবভাগ এর ২০১৯-২০২০ ি ঃ সেন দািখল ত িবেশষ অিডট িরেপােটর িববরনঃ- 
 

নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 
১ ০৪৯.২১ ন েকানা ন েকানা জলার খািলয়া রী 

উপেজলাধীন নগর ইউিনয়ন িম 
অিফেসর জনাব িজত চ  সরকার 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ক ক 
সরকারী আদায়ী ১৮,৮০৭ / - ) আঠার 
হাজার আটশত সাত (টাকা তছ প 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৮,৮০৭ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৯.২১.৩০১, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৭-১৮ 
জলা শাসক,  ন েকানাবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

২ ০৪৯.২১ ন েকানা ন েকানা জলার খািলয়া রী 
উপেজলাধীন চা য়া ইউিনয়ন িম 
অিফেসর জনাব আ  মাঃ ইখিতয়ার 
রানা,ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
ক ক িম উ য়ন কর বাবদ আদায়ী 
৩,৮৭৫ /- ) িতন হাজার আটশত চা র (
টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয় 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩,৮৭৫ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৯.২১.৩১৩, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৭-২৮ 
জলা শাসক,  ন েকানাবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

৩ ০৪৯.২১ ন েকানা ন েকানা জলার খািলয়া রী 
উপেজলাধীন গাজী র ইউিনয়ন িম 
অিফেসর জনাব পলাশ চ  সরকার, 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ক ক 

িম উ য়ন কর বাবদ আদায়ী ২৭,৮২৩ /- 
)সাতাশ হাজার আটশত তইশ (টাকা 
সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয় 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২৭,৮২৩ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৯.২১.৩১৪, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৭-২৮ 
জলা শাসক,  ন েকানাবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
 

৪ ০৪৫.২১ ময়মনিসংহ  -
১ 

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

আদায়ী ৯,৯৯৬ /-) নয় হাজার নয়শত 
িছয়ান ই (টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৯,৯৯৬/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৫.২১.২৬৩, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৬-০২ 
জলা শাসক,  ময়মনিসংহবরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 

৫ ০৪৫.২১ ময়মনিসংহ -১ ম৬য়মনিসংহ জলার সদর উপেজলাধীন 
চরঈ রিদয়া ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিন৮য়ন িম উপ  - সহকারী কমকতা জনাব 
৯মিরয়ম বগম ক ক সরকাির আদায়ী 
৩১,৯৯০ /-) একি শ হাজার নয়শত ন ই (টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩১,৯৯০/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪৫.২১.৩৩২, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৮ -০৯ 
জলা শাসক,  ময়মনিসংহবরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

৬ ০৩৪.২০ ময়মনিসংহ  - ৩ ময়মনিসংহ জলার গফরগ ও উপেজলাধীন 
সাল য়া ইউিনয়ন িম অিফেসর ভার া  
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 
খাই ামান ক ক ২১,৫৩১ /- ) এ শ 
হাজার প চশত একি শ  (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২১,৫৩১ / -   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৪.২০.২৪১, 

রেণর তািরখ :২০২০ -১২ -১৩ 
জলা শাসক,  ময়মনিসংহবরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

৭ ০৩৪.২০ ময়মনিসংহ  - ৩  ময়মনিসংহ জলার গফরগ ও উপেজলাধীন 
দে র বাজার ইউিনয়ন িম অিফেসর ভার া  
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব রেম  
নারায়ন িব শমা ক ক ২৩,৪৫৯ /-) তইশ 
হাজার চারশত ঊনষাট  (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ২৩,৪৫৯ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৪.২০.২৪৫, 

রেণর তািরখ :২০২০ -১২ -১৩ 
জলা শাসক,  ময়মনিসংহবরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

৮ ০৩৪.২০ ময়মনিসংহ  - ৩ ময়মনিসংহ জলার ভা কা উপেজলাধীন 
উ রা ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব আ ল 
মােলক ধা ক ক িশ  কােজ ব ত 

িম উ য়ন কর কম হাের আদায় করায় 
৩,৫০,৫৮০ / - ) িতন ল  প াশ হাজার 
প চশত আিশ (টাকা রাজ  িত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ।  ৩,৫০,৫৮০ / -  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৪.২০.১৫৮, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৩-১৫ 
জলা শাসক,  ময়মনিসংহবরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

 

৯ ০৩৪.২০ ময়মনিসংহ  - ৩ ময়মনিসংহ জলার াগাছা উপেজলা 
িম অিফেসর চাি না িভ র একসনা 
সলামীর বেকয়া ৯৪,৩২০/৭৯ টাকা 

অনাদােয়র রাজ  িতর িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ।  ৯৪,৩২০/৭৯ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৪.২০.১৫৯, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৩-১৫ 
জলা শাসক,  ময়মনিসংহবরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 

১০ ০৩৪.২০ ময়মনিসংহ  - ৩ ময়মনিসংহ জলার গফরগ ও 
উপেজলাধীন চরআলগী ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব এ, ক,এম বদ ল ইসলাম ক ক 
২০১৮-২০১৯ ি ঃ আিথক সেন ৯৪ নং 
রিজ াের ই ত ০২) ই(  দািখলা বিহ 

িনরী ায় উপ াপন না করা সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ।  ৯৪ নং রিজ াের 
ই ত ০২) ই(  
দািখলা বিহ 
িনরী ায় 
উপ াপন না। 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৪.২০.১৬৩, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৩-১৬ 
জলা শাসক,  ময়মনিসংহবরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

 

১১ ০২৬.২১ জামাল র জামাল র জলার মাদারগ  উপেজলাধীন 
নারীতলা ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 

িবমল চ  আ , ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা ক ক সরকাির আদায়ী মাট 
১১,২০৫ /- ) এগার হাজার ইশত প চ (
টাকা আ সাত   সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১১,২০৫ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৬.২১.৮৯, 

রেণর তািরখ :২০২১-০২ -০৯ 
জলা শাসক,  জামাল রবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

 

১২ ০২৬.২১ জামাল র  জামাল র জলার সদর উপেজলাধীন 
শরীফ র ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ আ ল ম াফ ক ক সরকাির 

আদায়ী মাট ৯,৮৩৪ /- ) নয় হাজার 
আটশত চৗি শ (টাকা আ সাত িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৯,৮৩৪ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৬.২১.৯১, 

রেণর তািরখ :২০২১-০২ -০৯ 
জলা শাসক,  জামাল রবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

 

১৩ ০২৬.২১ জামাল র জামাল র জলার সদর উপেজলাধীন 
িদগপাইত ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ িলয়াকত আলী ক ক সরকাির 

আদায়ী মাট ৯,৭৮৩ /- ) নয় হাজার 
সাতশত িতরািশ (টাকা আ সাত িত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৯,৭৮৩ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৬.২১.৯১, 

রেণর তািরখ :২০২১-০২ -০৯ 
জলা শাসক,  জামাল রবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 
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নং ই- নিথ নং জলার নাম িবষয় সন আ সাত রাজ িত ম / হীত কায ম 

১৪ ০২৬.২১ জামাল র জামাল র জলার মলা হ উপেজলাধীন 
র ঠ ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 
িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ 

মিন ল ইসলাম ক ক সরকাির আদায়ী 
মাট ৯,০২৩ /- ) নয় হাজার তইশ (টাকা 

আ সাত িত সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৯,০২৩ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৬.২১.৯৩, 

রেণর তািরখ :২০২১-০২ -০৯ 
জলা শাসক,  জামাল রবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

 

১৫ ০২৬.২১ জামাল র জামাল র জলার সদর উপেজলা িম 
অিফেসর অিফস সহকারী,জনাব মাঃ 
নািহন মাহা দ ফা কী ক ক অিপত 
স ি র লীজমািন কম আদায় ফেল 
৫৬,৭০০ /- ) ছা া  হাজার সাতশত  (টাকা 
আিথক িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ।  ৫৬,৭০০ /-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৬.২১.৯৫, 

রেণর তািরখ :২০২১-০২ -০৯ 
জলা শাসক,  জামাল রবরাবর প  দয়া 

হেয়েছ। 

 
১৬ ০২৬.২১ জামাল র জামাল র জলার মাদারগ  উপেজলাধীন 

জাড়াখালী ইউিনয়ন িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ মিজবর রহমান ক ক সরকাির 

আদায়ী মাট ৩২,০৯৩ /- ) বি শ হাজার 
িতরান ই (টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩২,০৯৩ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৬.২১.১৩৬, 

রেণর তািরখ :২০২১-০৩-০৩ 

জলা শাসক,  জামাল রবরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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বিরশাল িবভাগ এর ২০১৯-২০২০ ি ঃ সেন দািখল ত িবেশষ অিডট িরেপােটর িববরনঃ- 

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

১ ০৫৮.২০ িপেরাজ র িপেরাজ র জলার ই রকানী উপেজলা 
িম অিফেসর িমউেটশন কাম - 

সা িফেকট সহকারী জনাব পিরেতাষ 
মার ম ল ক ক ১৯,৫৫০ /-  ) উিনশ 

হাজার প চশত প াশ (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ১৯,৫৫০ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৮.২০.২৯০, 

রেণর তািরখ :২০২১-০১-০৩ 
জলা শাসক,  িপেরাজ রবরাবর প  
দয়া হেয়েছ। 

 
২ ০৭৬.২০ বর না বর না জলার আমতলী উপেজলাধীন 

নাখালী ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব 
মাঃ মিতয়ার রহমান ইউিনয়ন িম উপ - 

সহকারী কমকতা ক ক িম উ য়ন কর 
বাবদ আদায়ী ৩১,০৩৫ /- ) একি শ হাজার 

য়ি শ (টাকা তছ প সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১৯ -২০ ি ঃ। ৩১,০৩৫ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭৬.২০.২৭৯, 

রেণর তািরখ: ২০২০-১২-২৮ 

জলা শাসক,  বর নাবরাবর প  দয়া 
হেয়েছ। 
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লাই/২০ মাস হেত ন/২১মাস পয  ঢাকা িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ :- 
 

নং জলার নাম িবষয় 
যসেনরআপি  

িন ি করাহেয়েছ 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারকওতািরখ 
আ সাত রাজ িত 

১ ঢাকা  ঢাকা জলার আওতাধীন কাতয়ালী িম অিফেসর ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতা জনাব আহ দ উ া  সরকার ক ক িম 
ম ণালেয়র িনেদশনা উেপ া কের সরকারী খাস মহেলর নবায়ন 
ও হ া েরর িনধািরত িফ সরকাির কাষাগাের জমা না কের 
নামজারী াব অ েমাদন করায় সরকােরর ৩,৪৩,২৮,৯৭৬ /- 
)িতন কা  ততাি শ ল  আঠাশ হাজার নয়শত িছয়া র  (
টাকা রাজ  িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৩-১৪ ি ঃ ----- ৩,৪৩,২৮,৯৭৬ /-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৪.২১.৩
৬৯, রেণর তািরখ :২০২১-০৯-১৩ 
 

২ ঢাকা জলা শাসক,ঢাকা কাযালেয়র িভ,িপ শাখার ২০১৩-
২০১৪ অথ বৎসেরর িহসাব িনরী া িতেবদন। 

২০১৩-১৪ ি ঃ  ৪০,৬৪৮ /-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৪.২১.৩৭
০, রেণর তািরখ :২০২১-০৯-১৩ 

৩ ঢাকা জলা শাসক,ঢাকা কাযালেয়র িভ,িপ শাখার ২০১৪-
২০১৫ অথ বৎসেরর িহসাব িনরী া িতেবদন। 

২০১৪-১৫ ি ঃ  ৭৩,৪৬৯ /-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৪.২১.৩৭
১, রেণর তািরখ :২০২১-০৯-১৩ 

৪ ঢাকা  ঢাকা জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ শাখার ২০১৬-
২০১৭ সেনর িহসাব িনরী া িতেবদন। 

২০১৬-১৭ ি ঃ   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৯.২১.২
০৬, রেণর তািরখ :২০২১-০৪-১১ 

৫ ঢাকা জলা শাসক,ঢাকা কাযালেয়র রাজ  )এস,এ (শাখার 
২০১৭-২০১৮ অথ বৎসেরর িহসাব িনরী া িতেবদন। 

২০১৭-১৮ ি ঃ   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৯.২১.২
০৮, রেণর তািরখ :২০২১ -০৪-১৩ 

৬ গাজী র -১ গাজী রেজলারকািলগ উপেজলােপৗরএলাকাঅ অ
িপতস ি রলীজেকেসরনবায়নআেদেশউে িখতবািণ
িজ ক াপনারলীজমািনবািণিজ কহােররিনধারনওআদায়
করায়সরকােরর১,২৫,৪৫২/- 
টাকা িতরিবেশষ িতেবদন। 

২০১৩-১৪ ি ঃ   অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯
১.০১.০১০.২০.১৯, রেণরতািরখ: 
২০২০-০৩-২২ 

৭ গাজী র-১ এল,এ, কসনং-৩/৯৮-
৯৯এরমা েমঅিধ হন তজিম ত াশীসং ারঅ েল
নামজারীনাকের ি মািলকানায়নামজারীকরনসং া
িবেশষ িতেবদনসং া । 

২০১৮-১৯ ি ঃ   এলএেকসনং-৩/৯৮-
৯৯ েল৫৯৪/২০২০-
২০২১নংনামজারীনিথরমা েম
অিধ হন ত০.৬০শতাংশজিম
র ি মািলকানায়েজাতবািতল
করাহেয়েছ 

অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯
১.০১.০১০.২০.১৩৩, 

রেণরতািরখ: ২০২০-০৯-২১ 
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নং জলার নাম িবষয় 
যসেনরআপি  

িন ি করাহেয়েছ 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারকওতািরখ 
আ সাত রাজ িত 

৮ গাজী র-১ 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 -১৬ইং ২,৪১,০৮০-/টাকা।  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৩.২১.৩
৬০, রেণর তািরখ :২০২১ -০৯-
০৬ 

৯ গাজী র -২ গাজী র জলার কািলয়াৈকর উপেজলা িম অিফেসর 
আওতাধীন সিফ র বাজার এর চাি না িভ র লাইেস  
িফ বাবদ ৭,১১,৮৮২ /- ) সাত ল  এগার হাজার আটশত 
িবরািশ (টাকা অনাদায়ী সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭-১৮ইং  ৫,৪৮,০৩১ -/টাকা ,
আংিশক িন ি । 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৪১.২১.২১
৭, রেণর তািরখ :২০২১-০৪-১৯ 

১০ টাংগাইল টাংগাইল জলা শাসক কাযালয় এর িভিপ শাখার িভিপ 
লীজমািন আদায়কারী জনাব মাঃজািহ ল ইসলাম তা কদার 
অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক ক ক 
৮,৪০,২৩৭ /-  ) আট ল  চি শ হাজার ইশত সাতি শ (টাকা 
তহিবল তছ প সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৮-২০১৯ হেত 
২০১৯  -২০২০ 

ি ঃ 

৮,৪০,২৩৭-/ টাকা।  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭০.২০.২১
৬, রেণর তািরখ :২০২১-০৪-১৯ 

১১ টাংগাইল টাংগাইল জলার গাপাল র উপেজলাধীন হািদরা 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মাহা দ র নবী ক ক ৭,৬৭৩ /- 
)সাত হাজার ছয়শত িতয়া র  (টাকা তহিবল তছ প 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯  -২০২০ 
ি ঃ 

৭,৬৭৩ / -  টাকা।  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭০.২০.৩
৫৭, রেণর তািরখ :২০২১-০৯ -০১ 

১২ টাংগাইল টাংগাইল জলার গাপাল র উপেজলা িম অিফেসর 
সা িফেকট সহকারী জনাব মাঃ িলটন িময়া ক ক 
৩৫,৬০০ /- ) য়ি শ হাজার ছয়শত  (টাকা তহিবল 
তছ প সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯  -২০২০ 
ি ঃ  

৩৫,৬০০-/ টাকা।  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭০.২০.৩
৫৮, রেণর তািরখ :২০২১-০৯-০১ 

১৩ রাজবাড়ী রাজবাড়ী জলার জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ 
শাখার জনাব মাঃ িসি র রহমান, াফটস ান 
ক ক িবিভ  উপেজলা/ইউিনয়ন িম অিফস মরামত 
কােজর দরপ  )িসিডউল (িব য় এর ৪১,৫০০ /- 
)একচি শ হাজার প চশত  (টাকা সরকাির কাষাগাের 
জমা না িদেয় আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৩-১৪ ি ঃ ৪১,৫০০ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৫.২০.২
০২, রেণর তািরখ :২০২০-১১-১১ 
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নং জলার নাম িবষয় 
যসেনরআপি  

িন ি করাহেয়েছ 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারকওতািরখ 
আ সাত রাজ িত 

১৪ রাজবাড়ী রাজবাড়ী জলার কা খালী উপেজলাধীন মাঝবাড়ী 
ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব আ ল মিজদ, ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা )ভার া  (িবিভ  উপােয় 
সরকাির আদায়ী ৩২,৯৭৮ / -) বি শ হাজার নয়শত 
আটা র (টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৮-১৯ ি ঃ  ৩২,৯৭৮-/  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৫.২০.৩
৫২, রেণর তািরখ :২০২১-০৮-২৬ 

১৫ রাজবাড়ী রাজবাড়ী জলার পাংশা উপেজলাধীন মাছপাড়া 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ - সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ আ  হাছান ক ক সরকাির 
আদায়ী ১,৫৭,৭৭৮ / -) এক ল  সাতা  হাজার সাতশত 
আটা র (টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন।   

২০১৪ -১৫ ি ঃ। ১,৫৭,৭৭৮ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৫.২০.৩
৫৩, রেণর তািরখ :২০২১-০৯-০১ 

১৬ রাজবাড়ী  রাজবাড়ী জলার গায়াল  উপেজলাধীন দৗলতিদয়া 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ - সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ আ  হাছান ক ক সরকাির 
আদায়ী ৩৪,৩৬৪ /- ) চৗি শ হাজার িতনশত চৗষি  (
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬ -১৭ ি ঃ। ৩৪,৩৬৪ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৫.২০.৩
৫৩, রেণর তািরখ :২০২১-০৯-০১ 

১৭ নরিসংদী নরিসংদী জলার সদর উপেজলাধীন িচিনশ র 
ইিউনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম উপ  - সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ এনা র রহমান ক ক ১৪,২৭৮ /- 
 ) চৗ  হাজার ইশত আটা র (টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯-২০ইং ১৪,২৭৮ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৬.২০.২
০৪, রেণর তািরখ :২০২০ -১১-০৮ 

১৮ নরিসংদী নরিসংদী জলার সদর উপেজলাধীন িচিনশ র 
ইিউনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মা ফ আহাে দ ক ক ৩০,৩৮১ /-
)ি শ হাজার িতনশত একািশ (টাকা আ সাত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯-২০ইং ৩০,৩৮১ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৬.২০.২
০৫, রেণর তািরখ :২০২০-১১-০৮ 

১৯ নরিসংদী নরিসংদী জলার িশব র উপেজলাধীন য়া ইিউনয়ন 
িম অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 

বিছর উি ন আহা দ ক ক ১৫,৮২৭ /-  ) পেনর হাজার 
আটশত সাতাশ (টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৭-১৮ইং ১৫,৮২৭ /-   অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৫৬.২০.২
১৩, রেণর তািরখ :২০২০-১১-২৪ 
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নং জলার নাম িবষয় 
যসেনরআপি  

িন ি করাহেয়েছ 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারকওতািরখ 
আ সাত রাজ িত 

২০ নারায়নগ  নারায়নগ েজলারসদরউপেজলাধীনিসি রগ ইউিনয়ন
িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউপ-

সহকারীকমকতাজনাবেমাঃআমানউ াহক ক িমউ য়
নকরবাবদআদায়ী২৭,৩৭৭/- 
(সাতাশহাজারিতনশতসাতা র) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬ -১৭ ি ঃ। ২৭,৩৭৭/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯
১.০১.০৪৪.২০.১৫৮, 

রেণরতািরখ: ২০২০-১০-০১ 

২১ ২২নারায়নগ  নারায়নগ েজলারসদরউপেজলাধীনসােবককািশ রইউ
িনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারীকমকতাজনাব
আ লজিললক কএসএেরকেডসরকািরখাস০.২৯একর
স ি েবআইনীভােবনামজারীজমাভাগকরাসং া িব
শষ িতেবদন। 

২০১৪ -১৫ ি ঃ।  নামজারীখিতয়াননং১১৮৯৯হ
ত০.১৩একরএবং৮৫৭১/১৩-

১৪নংনামজারীেকস েল িজ
তনামজারীখিতয়াননং১১২১৭
হেত০.১৬একরএ েন০.২৯এ
কর িমবািতলকেরআর 
,এস লখিতয়ােন নবহালকরা
হেয়েছ। 

অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯
১.০১.০৪৪.২০.১৫৯, 

রেণরতািরখ: ২০২০-১০-০১ 

২২ নারায়নগ  নারায়নগ েজলারব রউপেজলাধীনমদনগ ইউিনয়ন
িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউপ-
সহকারীকমকতাজনাব লালচ েদবনাথক ক িমউ য়
নকরবাবদআদায়ী৭২,১৮৭/- 
(বাহা রহাজারএকশতসাতািশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬ -১৭ ি ঃ। ৭২,১৮৭/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯
১.০১.০৪৪.২০.২১৫, 

রেণরতািরখ: ২০২১-০৪-১৫ 

২৩ নারায়নগ  নারায়নগ েজলারসদরউপেজলাধীনফ ারাজ সােকল
এর ব রইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউপ-
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃআমানউ াহক ক িমউ য়
নকরবাবদআদায়ী১,১৭,৭৮০/- 
(একল সেতরহাজারসাতশতআিশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬ -১৭ ি ঃ। ১,১৭,৭৮০/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯
১.০১.০৪৪.২০.৩৭৮, 

রেণরতািরখ: ২০২১-০৯-১৫ 

২৪ নারায়নগ   নারায়নগ েজলারআড়াইহাজারউপেজলাধীন া নদীই
উিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউপ-
সহকারীজনাবেমাঃসিলমউ াহক ক িমউ য়নকরবাব
দআদায়ী৪৮,৬৮৭/- ( আটচি শহাজারছয়শতসাতািশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৮-১৯ ি ঃ ও 
২০১৯-২০ইং 

৪৮,৬৮৭/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯
১.০১.০৪৪.২০.৩৮১, 

রেণরতািরখ: ২০২১-০৯-১৬ 
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নং জলার নাম িবষয় 
যসেনরআপি  

িন ি করাহেয়েছ 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারকওতািরখ 
আ সাত রাজ িত 

২৫ মািনকগ  মািনকগ েজলারহিররাম রউপেজলারিঝটকাবাজােরর
কাচারীবািড়রখাস িমরউপরেচৗচালা েনরেদাকানভাড়া
১০,৮০০/- 
টাকাসরকািরখােতজমানাকরাসং া িবেশষ িতেবদন। 

  ১০,৮০০/- টাকা অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯
১.০১.০৩৭.২০.১৩৭, 

রেণরতািরখ: ২০২০-০৯-২৩ 

২৬ মািনকগ  মািনকগ েজলারিশবালয়উপেজলারিশবালয়ইউিনয়ন
িমঅিফেসর া নতহিশলদারজনাবেরৗশনউি নআহে
দ২৫িবঘাউে িমরমািলকেদরসােথেযাগসাজস 
 কেরআদায়েযা িমউ য়নকরঅেপ াকমপিরমান িম
উ য়নকরআদায়করায়১০,৬১৫/৫০টাকারাজ িতকম
আদায়সং া িবেশষ িতেবদন। 

১৯৯৭-৯৮ইং  ১০,৬১৫/৫০  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩৭.২০.১
৩৭, রেণর তািরখ: ২০২০-০৯-
২৩ 
  
 

২৭ মািনকগ  মািনকগ েজলারিশবালয়উপেজলাধীনেতওতাইউিনয়ন
িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারীকমকতাজনাবআ স

সামাদক কখাসজিম জারনােমেহাি ংেখালা, 
৩৭৪/৯০টাকাঅনাদায়েরেখপরবত বছেরর িমউ য়নকর
আদায়ওএকইেহাি ংএর জােদরিনকটহেতআংিশক
িমউ য়নকরআদায়কেরিব লপিরমানটাকারাজ িত
সং া িবেশষ  িতেবদন। 

১৯৮৬-৮৭ইং   অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯
১.০১.০৩৭.২০.১৩৭, 

রেণরতািরখ: ২০২০-০৯-২৩ 

২৮ মািনকগ  মািনকগ েজলার 
 িশবালয়উপেজলারেতওতাইউিনয়ন িমঅিফেসরঅধীন
৫৩৫.০৯একরখাসজিমর ায়ীওএকসনাবে াবে র২,৫৫
,১৬৬/- টাকােসলামীঅনাদায়সং া িবেশষ িতেবদন। 

১৯৮৮-৮৯ইং  ২,৫৫,১৬৬/- টাকা অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯
১.০১.০৩৭.২০.১৩৮, 

রেণরতািরখ: ২০২০-০৯-২৩ 

২৯ মািনকগ  মািনকগ েজলারসদরউপেজলারগড়পাড়াইউিনয়ন িম
অিফেসরতহিশলদারজনাবেমাঃআেনায়ারেহােসনক ক
২,১০০/- টাকা  আ সাতসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০০৪-০৫ইং ২,১০০/- 
 অিফস ারকন র৩১.০৫.০০০০.৭৯

১.০১.০৩৭.২০.১৩৮, 
রেণরতািরখ: ২০২০-০৯-২৩ 
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লাই/২০ মাস হেত ন/২১মাস পয  রাজশাহী িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ :- 
 

নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারকওতািরখ 
আ সাত রাজ িত 

১ রাজশাহী রাজশাহীেজলারবাঘাউপেজলাধীনআড়ানীও ইমারীইউিনয়
ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউপ-
সহকারীকমকতাজনাবেমাঃ ছাম লক কসরকািরআদায়ী
১২,৬৯৪/- (বারহাজারছয়শত রান ই) 
টাকাতছ পসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৮-১৯ ি ঃ ১২,৬৯৪/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০
০০.৭৯১.০১.০০২.২০.৩৪০, 

রেণরতািরখ: ২০২১-০৮-
১৮ 

২ রাজশাহী রাজশাহীেজলারপবাউপেজলাধীনদা সাইউিনয়ন িমঅিফ
সরইউিনয়ন িমউপ-

সহকারীকমকতাজনাবেমাসাঃ েলখাখা নক কসরকাির
আদায়ী৫,৩৯৩/- (প চহাজারিতনশতিতরান ই) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

 ৫,৩৯৩/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০
০০.৭৯১.০১.০০২.২০.৩৬৪, 

রেণরতািরখ: ২০২১-০৯-
০৭ 

৩ জয় রহাট জয় রহাটেজলারে তলালউপেজলাধীনে তলালইউিনয়ন
িমঅিফেসরইউিনয়ন িমউপ-সহকারীকমকতাজনাবএস, 

এমসােনায়ারেহােসনক কসরকািরআদায়ী৫,৩৮২/-
(প চহাজারিতনশতিবরািশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৮-১৯ ি ঃ ৫,৩৮২/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০
০০.৭৯১.০১.০২৫.২০.১১৭, 

রেণরতািরখ: ২০২০-০৯-
০৭ 

৪ জয় রহাট জয় রহাটেজলারপ চিবিবউপেজলাধীনেমাহা দ রইউিন
য়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারীকমকতাজনাবেমাঃ
রইসলামক কসরকািরআদায়ীঅথ১২,৩৭০/- 

(বারহাজারিতনশতস র) 
টাকাসরকািরেকাষাগােরজমানািদেয়আ সাতওঅ া

ণিবষয়সং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৪ -১৫ ি ঃ। ১২,৩৭০/-   অিফস ারকন র৩১.০৫.০০
০০.৭৯১.০১.০২৫.২০.৩৭৩, 

রেণরতািরখ: ২০২১-০৯-
১৩ 

৫ জয় রহাট জয় রহাটেজলারপ চিবিবউপেজলাধীনআয়মার ল রইউ
িনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারীকমকতাজনাব
মাঃজাহান- রইসলামক কসরকািরআদায়ীঅথ৫,১৫৫/- 

(প চহাজারএকশতপ া ) 
টাকাসরকািরেকাষাগােরজমানািদেয়আ সাতসং া িবেশ
ষ িতেবদন। 

২০১৬ -১৭ ি ঃ। ৫,১৫৫/-   অিফস ারকন র৩১.০৫.০০
০০.৭৯১.০১.০২৫.২০.৩৭৪, 

রেণরতািরখ: ২০২১-০৯-
১৪ 



2020-2021 অথ বৱসেরর বািষক িনরী া িতেবদন                                                      48 
 

নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারকওতািরখ 
আ সাত রাজ িত 

৬ নওগ  নওগ েজলারমহােদব রউপেজলাধীনভীম র -
চরাগ রইউিনয়ন িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারীকম

কতাজনাবকািলপদমালাকারক ক িমউ য়নকরবাবদসর
কািরআদায়ী৪৭,৭২১/-(সাতচি শহাজারসাতশতএ শ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৮-১৯ ি ঃ ৪৭,৭২১/-টাকা।  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০
০০.৭৯১.০১.০২১.২০.১৯৮, 

রেণরতািরখ: ২০২০-১১-
০৩ 

৭ ব ড়া ব ড়ােজলারশাজাহান রউপেজলাধীন লতানগ ইউিনয়ন
িমঅিফেসরইউিনয়ন িমসহকারীকমকতা, 

জনাবেমাছাঃতাসিলমাখা নক কসরকািরআদায়ী৯,৮৫,৬
৮২/- (নয়ল চািশহাজারছয়শতিবরািশ) 
টাকাআ সাৎসং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯-২০ইং ৯,৮৫,৬৮২/-  অিফস ারকন র৩১.০৫.০০
০০.৭৯১.০১.০১৮.২০.৩৩৪, 

রেণরতািরখ: ২০২১-০৮-
১০ 
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লাই/২০ মাস হেত ন/২১মাস পয  রং র িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ :- 
 

নং জলার নাম িবষয় য সেনর আপি  
িন ি  করা হেয়েছ। 

িন ি ত টাকার পিরমান 
িন ি র ারকওতািরখ আ সাত রাজ িত 

১ িড় াম  িড় াম জলার লবাড়ী উপেজলা িম অিফেসর 
আওতাধীন কািশ র ইউনিয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা জনাব মাঃ আিমর হােসন ক ক 
সরকাির আদায়ী টাকা াংেকর সীল ও া র জাল কের 

য়া চালােনর মা েম সরকাির কাষাগাের জমা দিখেয় 
৬,৪৭,২৬৩ /- )ছয় ল  সাতচি শ হাজার ইশত তষি (
টাকা আ সাৎ সং া িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭-১৮ইং ৬,৪৭,২৬৩ /-   অিফস ারক ন র 
৩১২৫৬.২০.০৪৭.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ৩১-০৫-২০২১ : 

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

২০১৭-১৮ইং ৬,৮১১ / -   অিফস ারক ন র 
৩১২৬০.২০.০৪৭.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ০১ -০৬-২০২১ : 

৩ িদনাজ র িদনাজ র জলার সদর উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফস স েহর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাগন ক ক 
২৩,৩২৩ / -)তইশ হাজার িতনশত তইশ  (টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭-১৮ইং ২৩,৩২৩ / -   অিফস ারক ন র 
৩১৫০.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ১৩-০৭-২০২০ : 

৪ িদনাজ র িদনাজ র জলার বাচাগ  উপেজলা িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা /ভার া  িম সহকারী 

কমকতা ক ক ২০১৮- ২০১৯ সেনর ৫,১১১ /-টাকা 
আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদেনর ব মান জবাব 

রণ। 

২০১৮-১৯ ি ঃ ৫,১১১ /-   অিফস ারক ন র 
৩১৭৬.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ০২-০২-২০২১ : 

৫ িদনাজ র িদনাজ র জলার নবাবগ  উপেজলা িম অিফেসর 
অ েমািদত খািরজ কস স েহর খািরজ িফ,খিতয়ান 
িফ,জিরপ িফ ইত ািদ বাবদ অনাদায়ী ৬৩,৯৪৫ /-)তষি  

হাজার নয়শত য়তাি শ (টাকা রাজ  িত সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৪ -১৫ ি ঃ।  ৬৩,৯৪৫ /-  অিফস ারক ন র 
৩১৭৭.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ০২-০২-২০২১ : 

৬ িদনাজ র িদনাজ র জলার হািকম র উপেজলা িম অিফেসর 
১৯৯৯ - ২০০০ সেন খাস জিমর আদায়ী জাতদারী 

অংেশর ফসল িব য় বাবদ ৩৮ ,১৭৫ /৪০  )আটি শ 
৭হাজার একশত চা র/৪০ (টাকা ইউিনয়ন িম 

স৮হকারী কমকতা জনাব র উি ন ক ক আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

১৯৯৯ - ২০০০ সন  ৩৮,১৭৫ /৪০   অিফস ারক ন র 
৩১৮০.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ০২-০২-২০২১ : 
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নং জলার নাম িবষয় য সেনর আপি  
িন ি  করা হেয়েছ। 

িন ি ত টাকার পিরমান 
িন ি র ারকওতািরখ আ সাত রাজ িত 

৭ িদনাজ র িদনাজ র জলার িবরল উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফস স েহর ইউিনয়ন িম সহকারী /উপ-সহকারী 
কমকতাগন ক ক ৮,৪৩০ / -)আট হাজার চারশত ি শ  (
টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭ইং ১৮- ৮,৪৩০ /-   অিফস ারক ন র 
৩১১৬৯.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ১৮-০৩-২০২১ : 

৮ িদনাজ র িদনাজ র জলার বীরগ  উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফস স েহর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
কমকতাগণ ক ক ১৩,৫৩৮ / - )তর হাজার প চশত 

আটি শ (টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন।  

২০১৮ইং ১৯- ১৩,৫৩৮ /-   অিফস ারক ন র 
৩১১৭০.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ২১-০৩-২০২১ : 

৯ িদনাজ র িদনাজ র জলার কাহােরাল উপেজলাধীন র ল র 
ইউিনয়ন িম অিফস এর ইউিনয়ন িম উপ -সহকারী 

কমকতা )ভার া( ,জনাব দীপ মার রায় ক ক 
২,৪৭৪ /-)ই হাজার চারশত য়া র  (টাকা আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭ইং ১৮- ২,৪৭৪ /-   অিফস ারক ন র 
৩১২৩০.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ২৫-০৫-২০২১ : 

১০ িদনাজ র িদনাজ র জলার িচিররব র উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফস স েহর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা /উপ-
সহকারী কমকতাগণ ক ক ৪ ,৬১৬ /-)চার হাজার ছয়শত 

ষাল (টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন।  

২০১৪ইং১৫- ৪,৬১৬ /-   অিফস ারক ন র 
৩১২৩২.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ২৫-০৫-২০২১ : 

১১ িদনাজ র িদনাজ র জলার হািকম র উপেজলা িম অিফেসর 
নািজর কাম ক ািশয়ার জনাব বা ল হােসন ক ক 
১,১৫০টাকা আ সাত  ( এক হাজার একশত প াশ)-/
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৬ইং১৭- ১,১৫০-/  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২২.২০.২৩৪, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০৫-২৫ 

১২ িদনাজ র িদনাজ র জলার নবাবগ  উপেজলাধীন িবেনাদনগর 
ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব দেবশ মার  
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ক ক ২,৯০০ /-)ই 

হাজার নয়শত  (টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

 ২০১৯ইং২০- ২,৯০০ / -   অিফস ারক ন র 
৩১৩১৫.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ২৯-০৭-২০২১ : 

১৩ িদনাজ র িদনাজ র জলার হািকম র উপেজলা িম অিফেসর 
অ েমািদত খািরজ কস স েহর খািরজ িফ,খিতয়ান 
িফ,জিরপ িফ ইত ািদ বাবদ অনাদায়ী ৩৪,৩০০ /- )চৗি শ 

হাজার িতনশত  (টাকা রাজ  িত সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১৪ইং১৫-  ৩৪,৩০০ /-  অিফস ারক ন র 
৩১৩১৬.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ২৯-০৭-২০২১ : 
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নং জলার নাম িবষয় য সেনর আপি  
িন ি  করা হেয়েছ। 

িন ি ত টাকার পিরমান 
িন ি র ারকওতািরখ আ সাত রাজ িত 

১৪ িদনাজ র িদনাজ র জলার হািকম র উপেজলাধীন বা েদব র 
মৗজার লীজ ত অিপত স ি  ) নিথনং -িভ ,িপ )পাট (৬ 

)এল/(৮৫ -৮৬ ও ১১ )িব (৮১-৮২ (বআইনী ভােব জনাব 
কশব চ  রায় ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ক ক 

খািরজ াব করায় এবং ি  মািলকানায় খািরজ 
অ েমািদত হওয়ার ফেল সরকারী আ মািনক 
৪৯,০০,০০০ /- টাকা আিথক িতর িবেশষ িতবেদন।  

২০১০-১১ইং  ৪৯,০০,০০০ /-  অিফস ারক ন র 
৩১৩১৮.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ০৩-০৮-২০২১ : 

১৫ িদনাজ র জনাব কশব চ  রায় ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
ক ক হািকম র পৗর এলাকাধীন লব র  ০ .৩১ একর 
অিপত স ি  ি  মািলকানায় খািরেজর াব করায় 

এবং খািরজ অ েমাদন হওয়ায় সরকারী আ মািনক 
৬২,০০,০০০ / - )বাষি  ল (টাকা আিথক িতর িবেশষ 

িতবেদন। 

  ৬২,০০,০০০ / -  অিফস ারক ন র 
৩১৩১৯.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ০২-০৮-২০২১ : 

১৬ িদনাজ র িদনাজ র জলার সদর উপেজলাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফস স েহর ইউিনয়ন িম সহকারী  /উপ-সহকারী 

কমকতাগন ক ক ১২ ,১৪৫ /-)বার হাজার একশত 
য়তাি শ  (টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন।  

২০১৯ইং২০- ১২,১৪৫ / -   অিফস ারক ন র 
৩১৩৩২.২০.০২২.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ১০-০৮-২০২১ : 

১৭ রং র রং র জলার পীরগ  উপেজলাধীন চতড়া ইউিনয়ন িম 
অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
রিবউল িসি কী ক ক সরকাির আদায়ী ৪,৭১,৫২৫ / - 

)চার ল  একা র হাজার প চশত িচশ (টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৮ইং১৯- ৪,৭১,৫২৫ /-   অিফস ারক ন র 
৩১০০০.০৫.০১২৩.২০.০০৭.০১.৭৯১., 

রেণর তািরখ২৪-০২-২০২১ : 

১৮ রং র রং র জলার গংগাছড়া উপেজলাধীন আলমিবিদতর 
ইউিনয়ন িম অিফস এর ভার া  ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব ল হােসন ক ক সরকাির আদায়ী 
১,০৭,৫৫৮ /- )এক ল  সাত হাজার প চশত আটা (টাকা 
আ সাৎ সংক◌্রা  িবেশষ িতেবদন। 

২০১২ইং১৩ -  ১,০৭,৫৫৮ /-   অিফস ারক ন র 
৩১১২৬.২০.০০৭.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ২৫-০২-২০২১ : 

১৯ রং র রং র জলার গংগাছড়া উপেজলাধীন িবিভ  ইউিনয়ন 
িম অিফস এর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাগন 

ক ক সরকাির আদায়ী ৫,৭৫৮ /- )প চ হাজার সাতশত 
আটা  (টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন।  

২০১৩ইং১৪- ৫,৭৫৮ /-   অিফস ারক ন র 
৩১১২৭.২০.০০৭.০১.৭৯১.০০০০.০৫., 

রেণর তািরখ২৫-০২-২০২১ : 
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লাই/২০ মাস হেত ন/২১মাস পয  চ াম িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ :- 
 

নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারকওতািরখ 
আ সাত রাজ িত 

১ চ দ র চ দ র জলার হাজীগ  উপেজলাধীন হাজীগ  পৗর িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ আ  িফয়ান আখ  ক ক ১১,৩৫৯/-( এগার 

হাজার িতনশত ঊনষাট) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১৯২০-ইং ১১,৩৫৯/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০০৭
.২১.১৬৬, রেণর তািরখ: 
২০২১-০৩-১৮ 

২ চ াম চ াম জলার হাটহাজারী উপেজলাধীন িচকনদি  িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা জনাব 
কাজী আশরাফ হােসন ক ক ১১,৬৮৮/-( এগার হাজার 
ছয়শত আটািশ ) টাকা, এবং জনাব মাঃ দীদা ল আলম, 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ক ক ৮৬৫/- (আটশত 

য়ষি ) টাকা সহ মাট ১২,৫৫৩/- ( বার হাজার প চশত 
িত া ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯-২০২০ইং ১২,৫৫৩/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭
৩.২০.২৬৫, রেণর 
তািরখ: ২০২০-১২-২৭ 

৩ চ াম চ াম জলার হাটহাজারী উপেজলাধীন সদর ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা 

জনাব মাঃ শহী ল আলম েয়ল ক ক ১৩,৬৪১/-( তর 
হাজার ছয়শত একচি শ ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৯-২০২০ইং ১৩,৬৪১/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭
৩.২০.২৬৭, রেণর 
তািরখ: ২০২০-১২-২৭ 

৪ চ াম চ াম জলার হাটহাজারী উপেজলাধীন মাদাশা ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা 

জনাব মাঃ রজাউল আিজজ ক ক ৯,২৪৩/-( নয় হাজার 
ইশত ততাি শ ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১৯-২০২০ইং ৯,২৪৩/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭
৩.২০.২৬৮, রেণর 
তািরখ: ২০২০-১২-২৭ 

৫ চ াম চ াম জলার রাং িনয়া উপেজলাধীন ঘাগড়া ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা 

জনাব মাহা দ আকরাম হােসন ক ক ১৩,৩৪০/-( তর 
হাজার িতনশত চি শ ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৯-২০২০ইং ১৩,৩৪০/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭
৩.২০.২৭৮, রেণর 
তািরখ: ২০২০-১২-২৮ 
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নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারকওতািরখ 
আ সাত রাজ িত 

৬ চ াম  চ াম জলার ফ কছিড় উপেজলা িম অিফেসর জনাব 
মাঃ আ  তােহর, নািজর, অিফস সহকারী কাম – 

৭ া িরক ক ক িবিবধ খিতয়ান িফ বাবদ আদায়ী 
৩৭,১৬,২৫০/-( িতন ল  ষাল হাজার ইশত প াশ ) 
টাকা তছ প সং া  িবেশষ িতেবদন।   

২০১৯-২০২০ইং ৩,১৬,২৫০/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭
৩.২০.৮৫, রেণর তািরখ: 
২০২১-০২-০৩ 

৭ চ াম  চ াম জলার ফ কছিড় উপেজলা সদর ইউিনয়ন িম 
অিফেসর জনাব মাঃ এরশা ল হক, ইউিনয়ন িম উপ- 
সহকারী কমকতা ক ক িম উ য়ন কর বাবদ আদায়ী 
৮,৬০৯/- টাকা তছ প ও দ বাবদ ৫৩৮/- টাকা সহ 
মাট ৯,১৪৭/- ( নয় হাজার একশত সাতচি শ ) টাকা 

তছ প সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯-২০২০ইং ৯,১৪৭/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭
৩.২০.৮৫, রেণর তািরখ: 
২০২১-০২-০৩ 

৮ চ াম চ াম জলার হাটহাজারী উপেজলা িম অিফেসর 
চিকনদ ী ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব িদদা ল আলম ক ক িম উ য়ন কর 
বাবাদ আদায়ী ৭৪,১৭৬/-( য়া র হাজার একশত িছয়া র 
) টাকা তছ প সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯-২০২০ইং ৭৪,১৭৬/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৭
৩.২০.৩৬২, রেণর 
তািরখ: ২০২১-০৯-০৬ 

৯ নায়াখালী নায়াখালী জলার হািতয়া উপেজলাধীন জাহাজমারা 
ইউিনয়ন িম অিফেসর জনাব মাঃ আ ল কােশম 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ক ক ১৯,৭১৪/-(উিনশ 
হাজার সাতশত চৗ ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৯-২০২০ইং ১৯,৭১৪/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
৫.২০.১৭, রেণর তািরখ: 
২০২১-০১-১৩ 
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লাই/২০ মাস হেত ন/২১মাস পয  লনা িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ :- 
 

নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারক ও তািরখ 
আ সাত রাজ িত 

১ সাত ীরা সাত ীরা জলার তালা উপেজলাধীন নগরঘাটা ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা 

জনাব মাহা দ ল স ক ক িম উ য়ন কেরর 
আদায়ী ৪,২৪,৪২৫/-(চার ল  চি শ হাজার চারশত 

িচশ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৮-১৯ইং ৪,২৪,৪২৫/- --------  
অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
৩.২০.১০৬, রেণর 
তািরখ: ২০২০-০৮-২৬ 

২ 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। 

২০১৫-১৬ইং ১৩,৯০০/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
০.২০.৯০, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৮-২৩ 

৩ যেশার যেশার জলার সদর উপেজলাধীন পৗর িম অিফেসর 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ( া ন) জনাব মাঃ 
জাহাংগীর আলম ক ক সরকাির আদায়ী মাট 
১৩,০৫৫/-( তর হাজার প া  ) টাকা আ সাৎ সং া  
িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭-১৮ইং ১৩,০৫৫/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
০.২০.৯০, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৮-২৩ 

৪ যেশার যেশার জলার শাশা উপেজলাধীন ল ন র ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ খায় ামান ক ক সরকাির আদায়ী মাট 

১৪,২৯০/-( চৗ  হাজার ইশত ন ই) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১০-১১ইং ১৪,২৯০/-  -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
০.২০.৯৯, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৮-২৫ 

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

িতেবদন। 

২০১৭-১৮ইং ৬,৩০০/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
০.২০.১০৪, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৮-২৬ 
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নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারক ও তািরখ 
আ সাত রাজ িত 

৬ যেশার যেশার জলার চৗগাছা উপেজলাধীন স য়া ইউিনয়ন িম 
অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা ( া ন) 
জনাব মাঃ দিলল উি ন ক ক সরকাির আদায়ী মাট 
৫২,১৫২/-(বায়া  হাজার একশত বায়া ) টাকা আ সাৎ 
সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৮-১৯ইং ৫২,১৫২/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
০.২০.১০৭, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৮-২৬ 

৭ যেশার যেশার জলার সদর উপেজলা িম অিফেসর ভার া  
নািজর ( া ন) জনাব মাঃ শািহ ামান ক ক 
সরকাির আদায়ী ৫৫,৩৫৩/-(প া  হাজার িতনশত 
িত া  ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১১-১৩ইং ৫৫,৩৫৩/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
০.২০.১৩৬, রেণর 
তািরখ: ২০২০-০৯-২২ 

৮ নড়াইল নড়াইল জলার লাহাগড়া উপেজলাধীন নায়া াম 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ ইউ ছ শখ ক ক িম উ য়ন কর বাবদ 
সরকাির আদায়ী ২৮,৭১২/- (◌আ্টাশ হাজার সাতশত 
বার) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৮-১৯ইং ২৮,৭১২/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪
.২০.৩০, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৬-২৮ 

৯ নড়াইল নড়াইল জলার লাহাগড়া উপেজলাধীন ইতনা ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মা া মাঃ হায়দার আলী ক ক িম উ য়ন কর বাবদ 

সরকাির আদায়ী ৪৩,০৩৫/- ( ততাি শ হাজার য়ি শ) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৮-১৯ইং ৪৩,০৩৫/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪
.২০.৪৬, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৭-০৭ 

১০ নড়াইল নড়াইল জলার লাহাগড়া উপেজলা িম অিফেসর িভিপ 
সহকারী কমকতা জনাব ল ইসলাম ক ক সরকাির 
আদায়ী ১৫,৬৪৮/-( পেনর হাজার ছয়শত আটচি শ) 
টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০০৬ - ২০০৭ ি ঃ ১৫,৬৪৮/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪
.২০.২২৩, রেণর তািরখ: 
২০২০-১১-২৯ 

১১ নড়াইল নড়াইল জলার কািলয়া উপেজলাধীন িলয়া ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
ল ইসলাম ক ক সরকাির আদায়ী ৪,৯৮৩/-(চার 

হাজার নয়শত িতরািশ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১৪-১৫ইং ৪,৯৮৩/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪
.২০.৩৪৮, রেণর তািরখ: 
২০২১-০৮-২৪ 
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নং জলার নাম িবষয় 
য সেনর আপি  

িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত টাকার পিরমান 

িন ি র ারক ও তািরখ 
আ সাত রাজ িত 

১২ নড়াইল নড়াইল জলার সদর উপেজলা িম অিফস সহকারী 
জনাব মাসাঃ িফেরাজা পারভীন ক ক িভিপ ইজারা 
কেস ১৭,৬২২/- (সেতর হাজার ছয়শত বাইশ) টাকা কম 

আদায় সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৮-১৯ইং ১৭,৬২২/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪
.২০.৩৪৯, রেণর তািরখ: 
২০২১-০৮-২৯ 

১৩ নড়াইল নড়াইল জলার কািলয়া উপেজলাধীন পড়লী ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা 

জনাব সয়দ ািফ র রহমান ক ক িম উ য়ন কর 
বাবদ সরকাির আদায়ী ১১,৭১১/- (এগার হাজার সাতশত 
এগার) টাকা আ সাৎ ও বািতল দািখলা তলব বাকী 
বিহেত ওয়ািসল িদেয় ৪,৭৯৫/-(চার হাজার সাতশত 

চান ই) টাকা রাজ িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৭-১৮ইং ১১,৭১১/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৪
.২০.৩৫৯, রেণর তািরখ: 
২০২১-০৯-০১ 
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লাই/২০ মাস হেত ন/২১মাস পয  বিরশাল িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ :- 
 

নং জলার নাম িবষয় যসেনরআপি িন
ি করাহেয়েছ। 

িন ি ত টাকার পিরমান িন ি র ারকওতািরখ 
আ সাত রাজ িত 

১ প য়াখালী  প য়াখালী জলার এল,এ কইস নং-১২/২০১৬-১৭ এর 
মা েম অিধ হন ত খাস জিমর িত রেনর 
৫৪,৯২,৭৫৫/- টাকা য়া বে াব  কইস জন কের 

ি মািলকানায় পিরেশােধর মা েম তছ পকরন 
সংেগ। 

২০১৮-১৯ইং ৫৪,৯২,৭৫৫/-     অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৯
.২০.১০৯, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৯-০২ 

২ প য়াখালী প য়াখালী জলার বাউফল উপেজলাধীন বগা ইউিনয়ন 
িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা জনাব 
মাঃ  লতান ক ক সরকাির আদায়ী ৩,৬৪১/-(িতন 

হাজার ছয়শত একচি শ) টাকা আ সাৎ সং া  িবেশষ 
িতেবদন। 

২০১৪-১৫ইং ৩,৬৪১/-  অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৯
.২০.২২৯, রেণর তািরখ: 
২০২১-০৫-২৫ 
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লাই/২০ মাস হেত ন/২১মাস পয  ময়মনিসংহ িবভােগর িন ি ত িবেশষ িনরী া িতেবদেনর িববরণ :- 
 

নং জলার নাম িবষয় য সেনর আপি  
িন ি  করা হেয়েছ। 

িন ি ত টাকার পিরমান 
িন ি র ারক ও তািরখ আ সাত রাজ  িত 

১ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার গফরগ ও উপেজলাধীন চরআলগী 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব জনাব মাঃ চ ন িময়া ক ক িম উ য়ন কর বাবদ 
আদায়ী ৭,৯৫৫/- (সাত হাজার নয়শত প া  ) টাকা 
আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৩ - ১৪ ি ঃ ৭,৯৫৫/-  -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
৪.২০.১২৬, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৯-১৫ 

২ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার গফরগ ও উপেজলাধীন লংগাইর 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা জনাব মাঃ চ ন িময়া ক ক ১০,০০৩/-
(দশ হাজার িতন ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ 

িতেবদন। 

২০১৬ - ১৭ ি ঃ। ১০,০০৩/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
৪.২০.১২৬, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৯-১৫ 

৩ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার গফরগ ও উপেজলাধীন চরআলগী 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ চ ন িময়া ক ক ১০,০৩৫/- (দশ হাজার 

য়ি শ ) টাকা আ সাত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

ঐ ১০,০৩৫/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
৪.২০.১২৬, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৯-১৫ 

৪ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার গফরগ ও উপেজলাধীন লংগাইর 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ চ ন িময়া (অিতির  দািয়ে ) ক ক চালান 
জািলয়ািতর মা েম িম উ য়ন কেরর ২,০০,০০০/- ( ই 
ল ) টাকা সরকাির কাষাগাের জমা না িদেয় আ সাত 
সং া  িবেশষ িতেবদন।  

২০১৭-১৮ইং। ২,০০,০০০/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
৪.২০.১২৬, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৯-১৫ 

৫ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ জলার গফরগ ও উপেজলাধীন মশাখালী 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ চ ন িময়া ক ক চালান জািলয়ািতর মা েম 

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

ঐ ২,০০,০০০/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০৩
৪.২০.১২৬, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৯-১৫ 

৬ জামাল র জামাল র জলার দওয়ানগ  উপেজলাধীন িচকাজানী 
ইউিনয়ন িম অিফেসর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
জনাব মাঃ ছািমউল হক ক ক সরকাির আদায়ী মাট 
৫৭,৯৭৬/- (সাতা  হাজার নয়শত িছয়া র) টাকা 
আ সাত িত সং া  িবেশষ িতেবদন। 

২০১৯-২০ইং ৫৭,৯৭৬/- -------- অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২
৬.২১.৯৬, রেণর তািরখ: 
২০২১-০২-০৯ 
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লাই/২০২০ ি ঃ হেত ন/২১ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ চা রীরত 
কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  প  দান সং া  িববরন। 

 
বিরশাল িবভাগ 

 
নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। দায়ী কমকতার িনকট 

হেত আদায় ত টাকা। 
১ বিরশাল জনাব মাঃ আলী আজম বখিতয়ার    ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 

৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৩.২০.৪৮, রেণর তািরখ: 
২০২০-০৭-০৮ 

 

২ িপেরাজ র  জনাব মিতলাল পাল        ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৩.২০.১৩৯, রেণর তািরখ: 

২০২০-০৯-২৪ 

 

৩ বিরশাল ত এ ক এম আ ল কিরম খান,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৩.২০.১৪০, রেণর তািরখ: 

২০২০-০৯-২৪ 

 

৪ িপেরাজ র জনাব মাঃ িনজাম উি ন  ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৩.২০.২১৮, রেণর তািরখ: 

২০২০-১১-২৪ 

 

৫ বিরশাল জনাব মাঃ আ ল আিজজ  ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৩.২০.২৮২, রেণর তািরখ: 

২০২০-১২-২৯ 

 

৬ প য়াখালী জনাব মাঃ  লতান ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৩.২০.২২৮, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৫-২৫ 

 

৭ বিরশাল জনাব মাঃ মাফাে ল হােসন      ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৩.২০.৩২২, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৮-০২ 
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লাই/২০২০ ি ঃ হেত ন/২১ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ চা রীরত 
কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  প  দান সং া  িববরন। 

 

িসেলট িবভাগ 
 

নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। দায়ী কমকতার িনকট 
হেত আদায় ত টাকা। 

১ িসেলট জনাব েপ  মার দাশ    ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৬.২০.৩২, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৬-২৯ 

 

২ ঐ জনাব  অমল কাি  াম  ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৬.২০.৮৫, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-১৯ 

 

৩ ঐ  জনাব  স য় কাি  দ,   ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৬.২০.৯৮, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-২৪ 

 

৪ ঐ জনাব  আহাদ উি ন আহমদ,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৬.২০.২৬৯, রেণর তািরখ: 

২০২০-১২-২৭ 

 

৫ নামগ   জনাব  উ ম মার দাস ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৬.২০.১৪৫, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৩-০৯ 

 

৬ িসেলট জনাব  মাঃ মন র আলম ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৬.২০.১৪৬, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৩-০৯ 

 

৭ ঐ জনাব  রনিবজয় চ বত   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৬.২০.২৯১, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৬-৩০ 

 

৮ ঐ জনাব  মাঃ ইসমাইল আলী,   ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৬.২০.২৯২, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৬-৩০ 
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লাই/২০২০ ি ঃ হেত ন/২১ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ চা রীরত 
কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  প  দান সং া  িববরন। 

 

লনা িবভাগ 
 

নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
দায়ী কমকতার িনকট 
হেত আদায় ত টাকা। 

১ ি য়া   ত মাছাঃ আন  মেনায়ারা খা ন ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.৮৮, রেণর তািরখ: 

২০২০-০৮-২৩ 

 

২ িঝনাইদহ জনাব গৗর পদ ঘাষ ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.১৮২, রেণর তািরখ: 

২০২০-১০-১৮ 

 

৩ িঝনাইদহ জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.১৮২, রেণর তািরখ: 

২০২০-১০-১৮ 

 

৪ ঐ  জনাব মাঃ নািসর উি ন,   ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.২১৬, রেণর তািরখ: 

২০২০-১১-২৪ 

 

৫ ঐ  জনাব নওয়াব আলী   ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.২৬১, রেণর তািরখ: 

২০২০-১২-২২ 

 

৬ ি য়া জনাব মাঃ ল ইসলাম,  অিফস সহকারী কাম-কি উটার 
া িরক 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.২৮৭, রেণর তািরখ: 

২০২০-১২-৩১ 

 

৭ িঝনাইদহ জনাব  মাঃ িসরা ল ইসলাম,   ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.৪০, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০১-২১ 

 

৮ ঐ   জনাব কাজী মিহ উ ীন,  
       

 

ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.৯৯, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০২-১১ 

 

৯ ঐ জনাব মাঃ ল আিমন ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.৯৯, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০২-১১ 
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নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
দায়ী কমকতার িনকট 
হেত আদায় ত টাকা। 

১০ ঐ  জনাব শা  মার ব    ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.১৪৭, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৩-০৯ 

 

১১ ঐ জনাব মাঃ িজ র রহমান,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.১৯৯, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৪-০৫ 

 

১২ ঐ জনাব মাঃ আ াচ আলী,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.১৯৯, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৪-০৫ 

 

১৩ ঐ জনাব মাঃিসরা ল ইসলাম,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.১৯৯, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৪-০৫ 

 

১৪ ঐ জনাব মাঃ শাহাজাহান আলী   ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৯.২০.৩৪২, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৮-১৯ 
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লাই/২০২০ ি ঃ হেত ন/২১ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ চা রীরত 
কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  প  দান সং া  িববরন। 

 

চ াম িবভাগ 
 

নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। দায়ী কমকতার িনকট 
হেত আদায় ত টাকা। 

১ 
িম া জনাব মাশারফ হােসন, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 

অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.৭৯, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-১৬ 

৩৬৫/-টাকা 

২ ঐ জনাব মাঃ খারেশদ আলম, ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.৭৯, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-১৬ 

৩৯০/-টাকা 

৩ 
ঐ জনাব মাঃ তাফােয় র রহমান ঐ 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.৮০, রেণর তািরখ: 

২০২০-০৮-১৬ 

 

৪ 
ল ী র জনাব মাঃ শাম ল ইসলাম মািনক, ঐ 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.৮৩, রেণর তািরখ: 

২০২০-০৮-১৯ 

 

৫ 
িম া জনাব মাঃ মিফ ল ইসলাম, ঐ 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.১২৭, রেণর তািরখ: 

২০২০-০৯-১৫ 

 

৬ 
ল ী র জনাব মাঃ ল হক ঐ 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.১২৮, রেণর তািরখ: 

২০২০-০৯-১৫ 

 

৭ 
া নবাড়ীয়া জনাব মাঃ শহী ল ইসলাম, 

ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী 
কমকতা 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.১৮১, রেণর তািরখ: 

২০২০-১০-১৮ 

 

৮ 
া নবাড়ীয়া জনাব আ  বকর  মাঃ িশবলী, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.১৮১, রেণর তািরখ: 

২০২০-১০-১৮ 

 

৯ 
া নবাড়ীয়া জনাব বাসার উি ন খান, ঐ 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.১৮১, রেণর তািরখ: 

২০২০-১০-১৮ 
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নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
দায়ী কমকতার িনকট 
হেত আদায় ত টাকা। 

১০ িম া জনাব লাল চ  দাস,    ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী 
কমকতা 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.২৩৩, রেণর তািরখ: 

২০২০-১২-০২ 

 

১১ ঐ জনাব মাঃ আ ল মােলক,  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.৪২, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০১-২১ 

 

১২ ঐ  জনাব মাঃ সিল ল ইসলাম ইঁয়া,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.১১৩, রেণর তািরখ: 

২০২১-০২-১৮ 

 

১৩ ঐ জনাব মাঃ হািনফ ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.১৯৪, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৪-০১ 

 

১৪ ঐ জনাব মাঃ শাহ আলম,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.১৯৫, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৪-০১ 

৪৭১/-টাকা 

১৫ ঐ জনাব মাঃ নছার উি ন  ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.২০২, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৪-০৫ 

 

১৬ ঐ জনাব মাঃ নােয়ব আলী,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.২০৩, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৪-০৫ 

 

১৭ ল ী র জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.২৮৬, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৬-২৪ 

 

১৮ ঐ  জনাব মাঃ ব াল হােসন ইঁয়া,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০২.২০.২৮৭, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৬-২৪ 

 

                                                  মাট = ১,২২৬/- টাকা। 
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লাই/২০২০ ি ঃ হেত ন/২১ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ চা রীরত 
কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  প  দান সং া  িববরন। 

 

রং র িবভাগ 
 

নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
দায়ী কমকতার িনকট 
হেত আদায় ত টাকা। 

১ িড় াম জনাব মাঃ দিবর উি ন  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা, অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.৩৪, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৬-৩০ 

১২,৫৪৪/- টাকা 

২ রং র জনাব মাঃ মা ািফজার রহমান,   ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.৪৫, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৭-০৭ 

 

৩ নীলফামারী জনাব জনাব এ, ক,এম মা ন কিবর ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.৫৯, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৭-২০ 

৭,৬৯৩/- টাকা। 

৪ িড় াম  জনাব  িবমল চ  দাস  ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.৯৭, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-২৪ 

 

৫ গাইবা া   জনাব  মাঃ শাহ আ স ছালাম,   ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.১৭৪, রেণর তািরখ: 

২০২০-১০-১৪ 

 

৬ ঐ  ত অ ন চ  মালাকার   ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.২৭০, রেণর তািরখ: 

২০২০-১২-২৭ 

 

৭ নীলফামারী মর ম মাঃ মা ািফ র রহমান,  
 

ইউিনয়ন িম  সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.২২, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০১-১৮ 

 

৮ ঐ মর ম মাঃ আশরা ল ইসলাম,  
 

ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.২২, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০১-১৮ 

 

৯ িড় াম জনাব মাঃ দিবর উি ন  ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.৭৩, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০২-০২ 

 

১০ ঠা রগ ও   জনাব মাঃ গালাম রহমান 
           

 

ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.১১০, রেণর তািরখ: 

২০২১-০২-১৭ 
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নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ। 
দায়ী কমকতার িনকট 
হেত আদায় ত টাকা। 

১১ ঐ  জনাব মাঃ শাহ আলম  
 

ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.১১০, রেণর তািরখ: 

২০২১-০২-১৭ 

 

১২ গাইবা া   জনাব মাঃ ইসহাক আলী সরকার,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.১৩১, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৩-০২ 

 

১৩ লালমিনরহাট জনাব মাঃ এমদা ল হক,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.১৩২, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৩-০২ 

 

১৪ গাইবা া  জনাব মাঃ ছায়দার রহমান,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.১৮০, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৩-২৫ 

 

১৫ িদনাজ র জনাব মাঃ মাবারক হােসন,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.২০৪, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৪-০৮ 

 

১৬ ঐ  জনাব েলশ চ  রায়  ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.২০৫, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৪-০৮ 

 

১৭ রং র  জনাব মাঃ মিনর আহা দ,    ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী 
কমকতা 

অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.২১৪, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৪-১৩ 

 

১৮ গাইবা া  জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান,   ঐ অিফস ারক ন র 
৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০১৭.২০.২২৪, রেণর তািরখ: 

২০২১-০৫-১৯ 

 

মাট = ২০,২৩৭/- টাকা। 
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লাই/২০২০ ি ঃ হেত ন/২১ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ চা রীরত 
কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  প  দান সং া  িববরন। 

 

ঢাকা িবভাগ 
 

নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ 
দায়ী কমকতার িনকট 
হেত আদায়ী টাকা। 

১ ঢাকা জনাব হা দ শাহেনওয়াজ, কা নেগা 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১২২, 

রেণর তািরখ: ২০২০-০৯-০৮ 
 

২ গাজী র জনাব আ ল হািমদ, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১২৩, 

রেণর তািরখ: ২০২০-০৯-০৯ 
 

৩ ফিরদ র জনাব  মাঃআ াছ  আলী, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১৮০, 

রেণর তািরখ: ২০২০-১০-১৮ 
 

৪ ফিরদ র জনাব  ইমামআহেমদ, ইউিনয়ন িম উপ-  সহকারীকমকতা 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১৮০, 

রেণর তািরখ: ২০২০-১০-১৮ 
 

৫ গাপালগ  জনাব  পন মারপাে , ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২০৭, 

রেণর তািরখ: ২০২০-১১-০৮ 
 

৬ ীগ  জনাব ত শাহ আলম, ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২৫১, 

রেণর তািরখ: ২০২০-১২-২০ 
১০,০৮০/- টাকা। 

৭ ঐ জনাব ত সাম ে াহা ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২৫১, 

রেণর তািরখ: ২০২০-১২-২০ 
৪২৫/- টাকা। 

৮ ঐ জনাব মাঃ িব াল হােসন শখ ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২৫১, 

রেণর তািরখ: ২০২০-১২-২০ 
৩,৯৬৫/- টাকা। 

৯ গাপালগ  জনাব  িকরনময় বাৈড়, ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২৭২, 

রেণর তািরখ: ২০২০-১২-২৭ 
 

১০ ঢাকা জনাব  মাঃেজানােয়দেহােসন, ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২৭৩, 

রেণর তািরখ: ২০২০-১২-২৭ 
 

১১ ঐ জনাব  মাঃশাহজাহান, ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২৭৪, 

রেণর তািরখ: ২০২০-১২-২৭ 
 

১২ ঐ জনাব  এস, এম মিজ র রহমান ইউিনয়ন িম উপ-  সহকারীকমকতা 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২৭৫, 

রেণর তািরখ: ২০২০-১২-২৭ 
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নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ 
দায়ী কমকতার িনকট 
হেত আদায়ী টাকা। 

১৩ ফিরদ র 
জনাব  এ, ক, এম রহমতউ াহ 

িসি কী, 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা, 

অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১৯, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০১-১৩ 

 

১৪ নরিসংদী জনাব  ত ন মারদাস, ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২৭, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০১-১৯ 
 

১৫ গাপালগ  জনাব  িসকদারনজ লইসলাম, ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.৩৫, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০১-২১ 
 

১৬ নরিসংদী জনাব  মাঃেবারহানউি ন, ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.৭৪, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০২-০২ 
 

১৭ ঢাকা জনাব  মাঃশওকতআলী, ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.৭৫, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০২-০২ 
 

১৮ ীগ  জনাব সরকার আ র রা াক, ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১১৪, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০২-১৮ 
 

১৯ নরিসংদী জনাব  এ,এল,এম, মা ফ আহাে দ, ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১৪০, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০৩-০৯ 
 

২০ নরিসংদী জনাব  মাঃিছি ররহমান, ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১৪০, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০৩-০৯ 
 

২১ নরিসংদী জনাব  মাঃ ল স ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১৪০, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০৩-০৯ 
 

২২ ঢাকা জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম, কা নেগা 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.১৪৩, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০৩-০৯ 
 

২৩ ীগ  জনাব এম,এ ছ িসকদার, ইউিনয়ন িম উপ- সহকারী কমকতা 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২১১, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০৪-১৩ 
 

২৪ গাজী র ত মাঃ আ র রিশদ সরকার, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২১২, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০৪-১৩ 
১৩,৬৯৩/-  টাকা। 

২৫ ফিরদ র জনাব  অেশাক মারসাহা, ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২৭৬, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০৬-১৭ 
 

২৬ ঢাকা জনাব  মাঃজাহাংগীরআলমসরকার ঐ 
অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০১.২০.২৭৯, 

রেণর তািরখ: ২০২১-০৬-২৪ 
 

মাট = ২৮,১৬৩/- টাকা 
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লাই/২০২০ ি ঃ হেত ন/২১ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ চা রীরত 
কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  প  দান সং া  িববরন। 

 

রাজশাহী িবভাগ 
 

নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ দায়ী কমকতার িনকট 
হেত আদায়ী টাকা। 

১ নওগ  জনাব মাঃ সিলম উি ন ম ল ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.৮১ 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-১৭  

২ রাজশাহী জনাব মাঃ এনা ল হক ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.৮২, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-১৭  

৩ নওগ  ত আিন র রহমান ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.১০০, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-২৫  

৪ নওগ  জনাব মাঃ তিছর উি ন ইউিনয়ন িম উপ-  সহকারীকমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.১৭৯, 
রেণর তািরখ: ২০২০-১০-১৮  

৫ িসরাজগ  জনাব মাঃ মাজাে ল হক ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.১৭৯, 
রেণর তািরখ: ২০২০-১০-১৮  

৬ নওগ  জনাব  মাঃজােহ লইসলাম সােভয়ার, অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.১০১, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০২-১১  

৭ নােটার জনাব মাঃ মাক ল হােসন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.১৭৪, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০৩-২৪  

৮ জয় রহাট জনাব  মাঃআ লেমা ােলব ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.১৯৮, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০৪-০৫  

৯ নােটার জনাব  মাঃহািব ররহমান ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.২১৪, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০৪-১৫  

১০ রাজশাহী জনাব  সিলল মারদাস ইউিনয়ন িম উপ-  সহকারীকমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.০১.০২৭.২০.২২৭, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০৫-২৫  

১১ নােটার জনাব মাঃ মিহ ল ইসলাম ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৫.২০.৬৩, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৭-২১  

১২ িসরাজগ  জনাব মাঃ আেনায়ার জগ ল িমঞা ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৫.২০.৬৮, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৭-২৩  

১৩ পাবনা জনাব মাঃ কাবাদ হােসন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৫.২০.১৭৬, 
রেণর তািরখ: ২০২০-১০-১৫  

১৪ নওগ  জনাব দীপক মার দাস, ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৫.২০.২২১, 
রেণর তািরখ: ২০২০-১১-২৯  

১৫ পাবনা জনাব মেনার ন সরকার, ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৫.২০.২৫৩, 
রেণর তািরখ: ২০২০-১২-২০  
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লাই/২০২০ ি ঃ হেত ন/২১ি ঃ পয  অ  দ র ক ক ইউিনয়ন িম সহকারী/উপ- সহকারী কমকতা ও নািজর কাম ক ািশয়ার পেদ চা রীরত 
কমচারীেদর আ েতািষক ও অবসরভাতা ম রীর েব সরকাির পাওনা ও অিডট আপি  নই মেম অনাপি  প  দান সং া  িববরন। 

 

ময়মনিসংহ িবভাগ 
 

নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ 
দায়ী কমকতার িনকট 
হেত আদায়ী টাকা। 

১ জামাল র  জনাব মাঃ আ র রিশদ ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৫৩, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৭-১৩ 

 

২ শর র জনাব মাঃ িছি র রহমান  ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.২৮, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৬-২৩ 

 

৩ ন েকানা জনাব কাম ল ইসলাম ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৭৩, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-০৬ 

২,৬৪৫/-টাকা 

৪ ময়মনিসংহ জনাব মাঃ গালাম মা ফা  ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৭৬, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-১৩ 

 

৫ নএ েকানা জনাবিবনয়চ েসন  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৭৮, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-১৩ 

 

৬ ঐ  জনাব  দীপক মারচ  
 

ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৭৮, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-১৩ 

 

৭ ঐ  জনাব  দীপ মারদাস ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.৭৮, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-১৩ 

 

৮ ময়মনিসংহ জনাব  মাঃমিজবররহমান ইউিনয়ন িম উপ-  সহকারীকমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.১০৩, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৮-২৬ 

 

৯ ঐ জনাব মাঃ চ ন িময়া ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.১২৫, 
রেণর তািরখ: ২০২০-০৯-১৫ 

 

১০ ন েকানা জনাব হের  চ  দাস ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.১৮৮, 
রেণর তািরখ: ২০২০-১০-২২ 

১,৬৫৭/- টাকা 

১১ ঐ জনাব মাঃ আ ল বােরক ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.১৯০, 
রেণর তািরখ: ২০২০-১০-২৯ 
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নং জলার নাম নাম পদবী অনাপি  দােনর ারক ও তািরখ 
দায়ী কমকতার িনকট 
হেত আদায়ী টাকা। 

১২ ঐ জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.২৫০, 
রেণর তািরখ: ২০২০-১২-২০ 

 

১৩ ঐ জনাব মাঃ  আ লেহিলম,     ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.২১৩, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০৪-১৩ 

 

১৪ ময়মনিসংহ জনাব মাঃ  আ লহকপাঠান,        ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.২৫২, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০৫-৩১ 

 

১৫ ঐ জনাব মাঃ  আিমরেহােসন,        ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.২৫৩, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০৫-৩১ 

 

১৬ ন েকানা জনাব মাঃ  রিফ লইসলাম,  ঐ অিফস ারক ন র ৩১.০৫.০০০০.৭৯১.৩২.০০৪.২০.২৮৯, 
রেণর তািরখ: ২০২১-০৬-৩০ 

 ৮,৯২২/- টাকা। 

মাট = ১৩,২২৪/-টাকা। 
 

লাই/২০২০ ি ঃ হেত ন/২০২১ ি ঃ পয  অনাপি  প  দান ত দায়ী কমকতার িনকট হেত 
আ সাত ত আদায়ী টাকার িববরনঃ- 

 
নং িবভােগর নাম আদায়ী টাকার পিরমান 
১ ঢাকা িবভাগ ২৮,১৬৩/- টাকা 
২ ময়মনিসংহ িবভাগ ১৩,২২৪/-টাকা। 
৩ রাজশাহী িবভাগ  ------- 
৪ রং র িবভাগ  ২০,২৩৭/- টাকা। 
৫ চ াম িবভাগ  ১,২২৬/- টাকা। 
৬ বিরশাল িবভাগ  ------- 
৭ লনা িবভাগ  ------- 
৮ িসেলট িবভাগ  -------- 
                                                 মাট= ৬২,৮৫০/-টাকা। 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক 
জলার 
নাম 

িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

১) ঢাকা-১ 

সহকারী কিমশনার ( িম), িমর র সােকল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২০,৫০০/- ১০,২০১/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), লশান সােকল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,০৮,৯৫৩/- ১,১২৫/- 
সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, সাভার সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 
--- 1,20,337/- 

সাভার সদর উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- 20,৭3,17৯/- 

জলা শাসক, ঢাকা কাযালেয়র  এল, এ শাখা ২০19-২০২0 --- ১,৮২,০৩,৬০৫/- 

জানাল সেটলেম  অিফস, ঢাকা ২০19-২০২0 --- 1৬,০৪৭/- 
সাভার উপেজলা সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 1,100/- 2,100/- 
ধামরাই উপেজলা সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 --- 1,909/- 
নবাবগ  উপেজলা সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 --- --- 
দাহার উপেজলা সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 --- --- 
করানীগ  উপেজলা সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 --- --- 

মাট =  ১,৩০,৫৫৩/- ২,০৪,২৮,৫০৩/- 
 

 

িমক 
জলার 
নাম 

িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ /আিথক 
িতর পিরমান 

২) ঢাকা-২ 

সহকারী কিমশনার ( িম), তজগ ও রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৬,৯১৪/- --- 

সহকারী কিমশনার ( িম), মিতিঝল সােকল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪১,৮৮৬/- --- 

সহকারী কিমশনার ( িম), দাহার সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৩,১৯৪/- --- 

দাহার উপেজলা িম অিফেসর িভিপ শাখা ২০19-২০২0 ৩৩৬/- --- 

তজগ ও সেটলেম  স অিফস ২০19-২০২0 --- --- 

তজগ ও িম রকড ও জিরপ অিধদ র ২০19-২০২0 --- --- 

মাট =  72,330/- --- 
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িমক জলার 
নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ /আিথক 

িতর পিরমান 

৩) ঢাকা-৩ 

সহকারী কিমশনার ( িম), ধানমি  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫,৭১৬/- --- 
সহকারী কিমশনার ( িম), করানীগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৭,০৬৩/- --- 
করানীগ  উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- --- 

সহকারী কিমশনার ( িম), রমনা সােকল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭,৩৯৬/- ২০০/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), কাতয়ালী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪,০২০/- ৬১০/- 
জলা শাসক, ঢাকা কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 --- ৯০০/- 
িম আিপল বাড ২০19-২০২0 --- ১,৩৬২/- 

মাট =  44,195/- 3,072/- 
 

িমক জলার 
নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ /আিথক 

িতর পিরমান 

৪) ঢাকা-৪ 

সহকারী কিমশনার ( িম), ক া নেম  সােকল অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 13,432/-  
সহকারী কিমশনার ( িম), আিমনবাজার সােকল অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 35,631/-  
সহকারী কিমশনার ( িম), আ িলয়া সােকল অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 85,969/- 3660/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), আ িলয়া সােকল িভ িপ িহসাব ২০19-২০২0 ৫০০/- ৩৬১০/- 
ভাওয়াল রাজ এে ট ২০19-২০২0   
িদয়ারা সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0   
ভাষানেটক নবাসন অিফস ২০19-২০২0 1,12,353/- 7,270/- 

মাট =  2,47,885/-  
 

িমক জলার 
নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ /আিথক 

িতর পিরমান 

৫) ঢাকা-৫ 

সহকারী কিমশনার ( িম), ডমরা সােকল অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 35,779/- 2,082/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), করানীগ  সােকল অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 5,728/- 35,430/- 
উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ২০,২৮৫/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), ধমরাই এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 6,299/- 81,027/- 
ধামরাই উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - - 

িম শাসন িশ ণ ক  ২০19-২০২0 - 650/- 
িম ম ণালেয়র িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 

মাট =  47,806/- 1,39,474/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৬) ঢাকা-৬ 

সহকারী কিমশনার ( িম), লালবাগ সােকল অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 30,480/- 4,360/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), মাহা দ র সােকল অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 14,365/- 445/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), নবাবগ  সােকল অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 33,054/- 1,210/- 
নবাবগ  উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 400/- --- 
জলা শাসক, ঢাকা কাযালেয়র িভিপ শাখা ২০19-২০২0 25,320/- --- 
িম সং ার বাড ২০19-২০২0 --- --- 

উপ- িম সং ার বাড ২০19-২০২0 183/- 16,716/- 
নবাব কাট অব ওয়াড   ২০19-২০২0 --- --- 

মাট =  ১,০৩,৮০২/- ২২,৭৩১/- 
 

িমক জলার 
নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ /আিথক 

িতর পিরমান 

৭) গাজী র-১ 

সহকারী কিমশনার ( িম), গাজী র সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৭,৩৪০/- ৭,৪৩৫/- 
উপেজলা িম অিফস সদর এর িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৩,৩৭,২৭৩/- 
জলা শাসক, গাজী র কাযালেয়র িভিপ শাখা ২০19-২০২0   

সহকারী কিমশনার ( িম), র সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,১৭,৩৭৩/- ৩,৪৭০/- 
উপেজলা িম অিফস র এর িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ২,১৯,৩৬২/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), কালীগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫৩,৬২৭/- ৩,৮২০/- 
উপেজলা িম অিফস কালীগ  এর িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ১,৫৮,৮১৮/- 

মাট =  2,18,340/- 7,29,478/- 
 

িমক জলার 
নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ /আিথক 

িতর পিরমান 

৮) গাজী র-২ 

জলা শাসক, গাজী র কাযালেয়র িম অিধ হণ শাখা ২০19-২০২0  ১৫২০/- 
জলা শাসক, গাজী র কাযালেয়র রাজ  শাখা ২০19-২০২0  ৪৯৫/- 

সহকারী কিমশনার ( িম), ট ী রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৮৭৫২/-  
সহকারী কিমশনার ( িম), ট ী রাজ  সােকলর িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ১,৫৪,৯৫৮/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), কািলয়াৈকর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৪৮৩১/- ৫,৩৮২/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), কািলয়াৈকর িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ১,৫৪,৬৫০/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), কাপািসয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৭৩২০/- ৬,৫৪৬/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), কাপািসয়া িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ১,৫৯,৯০৫/- 

মাট =  80,903/- 4,83,456/- 



2020-2021 অথ বৱসেরর বািষক িনরী া িতেবদন                                                      75 
 

 
িমক জলার 

নাম 
িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ /আিথক 

িতর পিরমান 

৯) নারায়ণগ  

অিতিরি  জলা শাসক (রাজ ), এস,এ শাখা ২০19-২০২0   
অিতিরি  জলা শাসক (রাজ ), এল,এ শাখা ২০19-২০২0   
অিতিরি  জলা শাসক (রাজ ), িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), নারায়নগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৩,৯৩১/-  
সহকারী কিমশনার ( িম), ফ া রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৭,৩৩৯/- ২৪০/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), িসি রগ  রাজ  সােকল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪,৮৬২/- ৬০/- 
উপেজলা িম অিফস, নারায়নগ  সদর, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৪৯,৭২১/- 
ফ া রাজ  সােকল িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
িসি রগ  রাজ  সােকল িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), পগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪০,০২৭/-  
উপেজলা িম অিফস, পগ , িভিপ শাখা ২০19-২০২0 ৩,১৬৮/- ১,৮৭,৪৯৮/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), ব র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৮,৮১৪/-  
উপেজলা িম অিফস, ব র, িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), সানারগ ও এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৩,৭৮৪/-  
উপেজলা িম অিফস, সানারগ ও, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ১৬,৩৬৯/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), আড়াইহাজার এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২,৪২১/- ১,৩৫০/- 
উপেজলা িম অিফস, আড়াইহাজার, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ১১,৯৮০/- 

মাট =  1,44,346/- 2,67,216/- 
 

িমক জলার 
নাম 

িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ /আিথক 
িতর পিরমান 

১0) নরিসংদী 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), নরিসংদী এস,এ শাখা ২০19-২০২0  ৩১,২৪,৬৩৭/- 
অিতির  জলা শাসক (রাজ ), নরিসংদী এল, এ শাখা ২০19-২০২0   
অিতির  জলা শাসক (রাজ ), নরিসংদী িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), নরিসংদী সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৩,৭৮৬/- ১৯০/- 
উপেজলা িম অিফস, নরিসংদী সদর িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৪৮,৯৩৯/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), পলাশ এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২,৫৭৫/- ৩৯৩/- 
উপেজলা িম অিফস, পলাশ, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 ১,৮০০/- ৯,১৬৩/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), িশব র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৯,৩২১/- ২,০০৬/- 
উপেজলা িম অিফস, িশব র, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৬১,৫৩০/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), বলাব এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১২,০০১/-  
উপেজলা িম অিফস, বলাব, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৫,৩৫২/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), রায় রা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0   
উপেজলা িম অিফস, রায় রা, িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), মেনাহরদী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৭,৩৬১/-  
উপেজলা িম অিফস, মেনাহরদী, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৫৩,৭৪৫/- 

মাট =  76,844/- 33,05,955/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ /আিথক 
িতর পিরমান 

১১) মািনকগ  

জলা শাসক, মািনকগ  কাযােলয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক, মািনকগ  কাযােলয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 - ৬০০/- 
জলা শাসক, মািনকগ  কাযােলয়র িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - - 

সহকারী কিমশনার ( িম), মািনকগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪,৩০২/- - 
উপেজলা িম অিফস, মািনকগ , িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ১,৭৭,৮৯৮/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), িসংগাইর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১০,০৩০/- - 
উপেজলা িম অিফস, িসংগাইর, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ৬,১৪,০৩১/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), সা িরয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৪,৮৬৯/- - 
উপেজলা িম অিফস, সা িরয়া, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ২২,১৪৫/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), িশবালয় এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৩০/- - 
উপেজলা িভিপ িনবাহী শাখা, িশবালয় ২০19-২০২0 - ২৩,৮০৮/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), দৗলত র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২,৪১৫/- - 
উপেজলা িম অিফস, দৗলত র, িভিপ িনবাহী শাখা ২০19-২০২0 - - 
সহকারী কিমশনার ( িম), িঘওর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৫/- - 
উপেজলা িম অিফস, িঘওর, িভিপ িনবাহী শাখা ২০19-২০২0 - - 
সহকারী কিমশনার ( িম), হিররাম র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,৩২০/- ৩,৮৭৫/- 
উপেজলা িম অিফস, হিররাম র, িভিপ িনবাহী শাখা ২০19-২০২0 ৩,২২৫/- ৫,১৮৩/- 

মাট =  36,606/- 8,47,540/- 
 

িমক জলার 
নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ /আিথক 

িতর পিরমান 

১3) মাদারী র 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) এস,এ শাখা ২০19-২০২0   
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) এল, এ শাখা ২০19-২০২0   
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) িভিপ শাখা ২০19-২০২0  80,072/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), মাদারী র সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 5,291/- - 
উপেজলা িম অিফস, মাদারী র, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - 3,27,364/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস, মাদারী র সদর  ২০19-২০২0  546/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), িশবচর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 8,316/- 1,394/- 
উপেজলা িম অিফস, িশবচর, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - 92,987/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস, িশবচর ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), রাৈজর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 13,460/- 2,316/- 
উপেজলা িম অিফস, রাৈজর, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  6,86,013/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস, রাৈজর  ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), কালিকিন এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 47,602/- 1,302/- 
উপেজলা িম অিফস, কালিকিন, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 4,580/- - 
সহকারী সেটলেম  অিফস, কালিকিন  ২০19-২০২0   

মাট =  79,249/- 11,91,994/- 
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১4) শরীয়ত র 

জলা শাসক, শরীয়ত র কাযােলয়র এস, এ শাখা ২০19-২০২0   
জলা শাসক, শরীয়ত র কাযােলয়র এল, এ শাখা ২০19-২০২0   
জলা শাসক, শরীয়ত র কাযােলয়র িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0   

সহকারী কিমশনার ( িম), শরীয়ত র সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ  ২০19-২০২0 ২৫,০০০/-  
উপেজলা িম অিফস, শরীয়ত র সদর, িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
সহকারী সেটলেম  অিফস, শরীয়ত র সদর ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), জািজরা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৩,২২৭/-  
উপেজলা িম অিফস, জািজরা, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0   
সহকারী সেটলেম  অিফস, জািজরা ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), নিড়য়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫০,৫৮০/-  
উপেজলা িম অিফস, নিড়য়া, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৩,৬৭২/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস, নিড়য়া  ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), গাসাইরহাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭,৩১৫/-  
উপেজলা িম অিফস, গাসাইরহাট, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৭৩,৯১০/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস, গাসাইরহাট ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), ভদরগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ  ২০19-২০২0   
উপেজলা িম অিফস, ভাদরগ , িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
সহকারী সেটলেম  অিফস, ভাদরগ  ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), ডা ড া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ  ২০19-২০২0 ৩৬,৮০৯/- ৫,৯৭০/- 
উপেজলা িম অিফস, ডা ড া, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ১৮,৬৬০/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস, ডা ড া  ২০19-২০২0   

মাট =  1,42,931/- 1,02,212/- 
 

িমক জলার 
নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
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তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ /আিথক 

িতর পিরমান 

১5) ীগ  

জলা শাসক, ীগ  কাযােলয়র রাজ  শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক, ীগ  কাযােলয়র িম অিধ হন শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক, ীগ  কাযােলয়র িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৭,৮৭,৬৩০/- 

সহকারী কিমশনার ( িম), ীগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৮,৫৯৯/- - 
উপেজলা িম অিফস, ীগ , িভিপ শাখা ২০19-২০২0 ১৮/- ১০,১৫৭/-  
সহকারী কিমশনার ( িম), নগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৮,৬৯৩/- ৭৩,০০০/- 
উপেজলা িম অিফস, নগর, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ৬৪,৪৯,২১৮/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), িসরাজদীখান এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৩,৬৭৪/- - 
উপেজলা িম অিফস, িসরাজদীখান, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 ৭,৩৫৬/- ১,১২২/-  
সহকারী কিমশনার ( িম), গজািরয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৯,৫৭৯/-  
উপেজলা িম অিফস, গজািরয়া, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 -  
সহকারী কিমশনার ( িম), লৗহজং এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৫,১৬৩/- ৫,৭০০/- 
উপেজলা িম অিফস, লৗহজং, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
সহকারী কিমশনার ( িম), টংগীবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩০,৭৫৯/- ১২৫/- 
উপেজলা িম অিফস, টংগীবাড়ী, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৪,৪৬০/-  

মাট =  1,34,141/- 83,41,412/- 
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12) ফিরদ র 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) শাখা ২০19-২০২0 ৪,০০০/-  
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) এল, এ শাখা ২০19-২০২0   
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ১,৫৯,৫১৩/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), ফিরদ র সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৬,৬৮০/- ২০০৫/- 
উপেজলা িম অিফস, ফিরদ র, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৪৪,৭২৫/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস, ফিরদ র সদর ২০19-২০২0   
সহকারী সেটলেম  অিফস, ফিরদ র ২০19-২০২0  ৩,১২৯/- 
জানাল সেটলেম  অিফস, ফিরদ র ২০19-২০২0 ৬০৯/- ১,৬৫০/- 

সহকারী কিমশনার ( িম), বায়ালমারী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪০,৯৪৭/- ১,৫১০/- 
উপেজলা িম অিফস, বায়ালমারী, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ২৫৫৭৫/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস, বায়ালমারী  ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), ম খালী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,৯৬৮/-  
উপেজলা িম অিফস, ম খালী, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৪১৭৬৭/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস, ম খালী ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), নগরক া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫,৮০৩/-  
উপেজলা িম অিফস, নগরকা া, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ১৯৯৮৫/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস, নগরকা া ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), ভা া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১০,৯৬৬/-  
উপেজলা িম অিফস, ভা া, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৪০,১৬৩/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস, ভা া ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), আলফাডা া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৩,৩৭৯/-  
উপেজলা িম অিফস, আলফাডা া, িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
উপেজলা সেটলেম  অিফস, আলফাডা া ২০19-২০২0  ৪৫,৭৮০/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), সালতা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৬২০/-  
উপেজলা িম অিফস, সালতা, িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), সদর র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৩,২২৪/- ৩,৭০০/- 
উপেজলা িম অিফস, সদর র, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৩৫,৯১৬/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস, সদর র ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), চরভ াসন এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৬,৬৫৯/-  
উপেজলা িম অিফস, চরভ াসন, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ৩৮,৪৪৮/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস, চরভ াসন ২০19-২০২0   

মাট =  1,32,887/- 4,63,866/- 
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১৬) গাপালগ  

জলা শাসক, গাপালগ  কাযালেয়র রাজ  শাখা ২০19-২০২0 --- --- 

জলা শাসক, গাপালগ  কাযালেয়র িম ম দখল শাখা  ২০19-২০২0 --- --- 

জলা শাসক, গাপালগ  কাযালেয়র অিপত স ি  শাখা ২০19-২০২0 --- --- 

সহকারী কিমশনার ( িম), গাপালগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

 ২০19-২০২0 13,757/- --- 

উপেজলা িম অিফস, গাপালগ , িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- --- 

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, গাপালগ  ২০19-২০২0 --- --- 

সহকারী কিমশনার ( িম), ক দ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ  ২০19-২০২0 12,091/- --- 

উপেজলা িম অিফস, ক দ র, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- --- 

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ক দ র  ২০19-২০২0 --- --- 

সহকারী কিমশনার ( িম), কািশয়ানী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 19,283/- --- 

উপেজলা িম অিফস, কািশয়ানী, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- --- 

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কািশয়ানী  ২০19-২০২0 --- --- 

সহকারী কিমশনার ( িম), কাটালীপাড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 35,008/- --- 

উপেজলা িম অিফস, কাটালীপাড়া, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0 --- --- 

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কাটালীপাড়া ২০19-২০২0 --- --- 

সহকারী কিমশনার ( িম), ীপাড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1,440/- --- 

উপেজলা িম অিফস, ীপাড়া, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0 --- --- 

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ীপাড়া ২০19-২০২0 --- --- 

মাট =  81,579/- --- 
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17) িকেশারগ  

জলা শাসক, িকেশারগ  এর কাযালয় রাজ  শাখা  ২০19-২০২0 1,000/- 56,30,370/- 
জলা শাসক, িকেশারগ  এর কাযালয় এল,এ শাখা ২০19-২০২0 5,00,01,600/- - 
জলা শাসক, িকেশারগ  এর কাযালয় িভ িপ শাখা  ২০19-২০২0 - - 

সহকারী কিমশনার ( িম), িকেশারগ  সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 20,400/- - 
উপেজলা িম অিফস, িকেশারগ  সদর, িভ িপ শাখা  ২০19-২০২0 - 1,83,454/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), অ াম এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 7,830/- - 
উপেজলা িম অিফস, অ াম, িভ িপ শাখা  ২০19-২০২0 - 3,63,331/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), ইটনা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 2,298/- 1,840/- 
উপেজলা িম অিফস, ইটনা, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0 - 11,23,230/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), িনকলী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 5,178/- 3,968/- 
উপেজলা িম অিফস, িনকলী, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0 - 1,41,025/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), বািজত র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1,963/- 450/- 
উপেজলা িম অিফস, বািজত র, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0 - 1,60,354/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), ভরব এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 4,019/- 220/- 
উপেজলা িম অিফস, ভরব, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0 - 31,415/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), িমঠামইন এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 3,072/- 1,686/- 
উপেজলা িম অিফস, িমঠামইন, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0 - 51,61,437/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), ক য়াদী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 17,684/- 250/- 
উপেজলা িম অিফস, ক য়াদী, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0 - 8,21,220/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), তাড়াইল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 4,754/- - 
উপেজলা িম অিফস, তাড়াইল, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0 850/- 4,51,648/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), পা ি য়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 14,635/- 2,643/- 
উপেজলা িম অিফস, পা ি য়া, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0 - 3,22,308/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), িলয়ারচর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 11,723/- 1,150/- 
উপেজলা িম অিফস, িলয়ারচর, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0 - 1,60,575/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), কিরমগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 7,639/- - 
উপেজলা িম অিফস, কিরমগ , িভিপ শাখা  ২০19-২০২0 60/- 1,64,975/- 
সহকারী কিমশনার ( িম), হােসন র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 6,739/- - 
উপেজলা িম অিফস, হােসন র, িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - 55,783/- 

মাট =  5,01,11,474/- 1,47,83,332/- 
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১৮) টা াইল 

জলা শাসক, টা াইল কাযালেয়র রাজ  শাখা  ২০19-২০২0  ১২২৮১৩/- 
জলা শাসক, টা াইল কাযালেয়র িম ম দখল শাখা ২০19-২০২0 ২,১১০/-  
জলা শাসক, টা াইল কাযালেয়র িভ িপ শাখা ২০19-২০২0 ৮,৪০,২৭৩/-  
জানাল সেটলেম  অিফস, টা াইল  ২০19-২০২0 ১,০০০/-  

সহকারী সেটলেম  অিফস, টা াইল  ২০19-২০২0  ৯১০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, টা াইল সদর ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম) টা াইল সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ  ২০19-২০২0 ১,২৫০/-  
উপেজলা িম অিফস, টা াইল সদর, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ১,৬৩,০১৭/- 
সহকারী কিমশনার ( িম) গাপাল র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ  ২০19-২০২0 ৪৫,৬৪৯/-  
উপেজলা িম অিফস, গাপাল র, িভিপ শাখা ২০19-২০২0  ১৯,৫৭৬/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস, গাপাল র  ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম) ধনবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২১,২৯২/-  
উপেজলা িম অিফস, ধনবাড়ী, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0  ৮১,৩১০/- 
সহকারী কিমশনার ( িম) য়া র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪,১৭৬/-  
উপেজলা িম অিফস, য়া র, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0  ৩২,৫৭৬/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস, য়া র ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম) দল য়ার  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ  ২০19-২০২0 ১,৪১৬/-  
উপেজলা িম অিফস, দল য়ার, িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
উপেজলা সেটলেম  অিফস, দল য়ার  ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম) িমজা র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৬,৯৫৫/-  
উপেজলা িম অিফস, িমজা র, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0   
উপেজলা সেটলেম  অিফস, িমজা র ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম) নাগর র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ  ২০19-২০২0 ১০,৪৯২/-  
উপেজলা িম অিফস, নাগর র, িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, নাগর র  ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম) ঘাটাইল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩,৭৭৫/-  
উপেজলা িম অিফস, ঘাটাইল, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0   
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ঘাটাইল ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম) কািলহািত এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ  ২০19-২০২0 ১৩,১৪৭/-  
উপেজলা িম অিফস, কািলহািত, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0   
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কািলহািত  ২০19-২০২0 ২৭৫/-  
সহকারী কিমশনার ( িম) ম র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৫,৩২০/-  
উপেজলা িম অিফস, ম র, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0  ১৩,৪০৪/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ম র ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম) বাসাইল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ  ২০19-২০২0   
উপেজলা িম অিফস, বাসাইল, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0  ৪৯,১৯৩/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, বাসাইল  ২০19-২০২0 ৪১১/-  
সহকারী কিমশনার ( িম) সিখ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৩,৮১৯/-  
উপেজলা িম অিফস, সিখ র, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0  ২০,৪৯০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, সিখ র ২০19-২০২0 ২২৫/-  

মাট =  9,91,585/- 3,80,476/- 
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১9) রাজবাড়ী 

জলা শাসক, রাজবাড়ী এর এস,এ শাখা  ২০19-২০২0 19,342/-  
জলা শাসক, রাজবাড়ী এর এল,এ শাখা ২০19-২০২0   
জলা শাসক, রাজবাড়ী এর িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0   

সহকারী কিমশনার ( িম), রাজবাড়ী সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ  ২০19-২০২0   
উপেজলা িম অিফস, রাজবাড়ী সদর, িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, রাজবাড়ী  ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), বািলয়াকাি  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 14,459/-  
উপেজলা িম অিফস, বািলয়াকাি , িভিপ শাখা ২০19-২০২0   
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, বািলয়াকাি   ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), পাংশা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 23,273/-  
উপেজলা িম অিফস, পাংশা, িভিপ শাখা  ২০19-২০২0   
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, পাংশা ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), গায়াল  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 3,164/- 4,830/- 
উপেজলা িম অিফস, গায়াল , িভিপ শাখা  ২০19-২০২0   
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, গায়াল  ২০19-২০২0   
সহকারী কিমশনার ( িম), কা খািল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ  ২০19-২০২0 9,893/-  
উপেজলা িম অিফস, কা খািল, িভিপ শাখা ২০19-২০২0   

মাট =  70,131/- 4,830/- 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

১) ময়মনিসংহ-১ 

না াইল সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 38,452/- --- 

ন াইল উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - --- 

ময়মনিসংহ সদর সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 1,69,626/- --- 

ময়মনিসংহ সদর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - --- 

ল র সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 31,350/- --- 

ল র উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - --- 

ধাবাউড়া সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 2,681/- --- 

মাট =  2,42,109/- --- 

 

িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমাণ 

রাজ  িতর 
পিরমাণ 

 
 
 

2) 

 
 
 

ময়মনিসংহ-2 

হা য়াঘাটস হকারীকিমশনার ( িম) অিফসএবংউহারআওতাধীনইউ. . অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ৯,১৫৮/- ২৪০/- 

হা য়াঘাটউপেজলািভ. িপ. শাখা ঐ - - 

ি শালসহকারীকিমশনার ( িম) অিফসএবংউহারআওতাধীনইউ. . অিফসস হ ঐ ৩২,৩৫৩/- ৬০/- 

ি শালউপেজলািভ. িপ. শাখা ঐ - - 

গৗরী রসহকারীকিমশনার ( িম) অিফসএবংউহারআওতাধীনইউ. . অিফসস হ ঐ ৪,৬৮৪/- ৫০০/- 

গৗরী রউপেজলািভ. িপ. শাখা ঐ - - 

ঈ রগ সহকারীকিমশনার ( িম) অিফসএবংউহারআওতাধীনইউ. . অিফসস হ ঐ ১১,১৩৭/- - 

ঈ রগ উপেজলািভ. িপ. শাখা ঐ - - 

মাট =  57,332/- 800/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৩) ময়মনিসংহ-৩ 

ভা কা সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 13,406/- 3,550/- 

ভা কা উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0  3,05,121/- 
লবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 19,696/- 1,632/- 

লবাড়ীয়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0  10,05,248/- 

গফরগ ও সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 10,747/- 2,573/- 

গফরগ ও উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0  37,63,714/- 
াগাছা সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 21,115/- 11,879/- 

াগাছা উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0  22,91,527/- 

জলা শাসেকর কাযালেয়র (এল,এ) শাখা 2019-2020 --- --- 
মাট =  64,964/- 73,85,244/- 

 

িমক জলার নাম   িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

6) শর র 

শর র সদর সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 18,888/- --- 
শর র সদর উপেজলা িভ,িপ, শাখা ২০19-২০২0 --- --- 
বরদী সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 10,692/- 350/- 
বরদী উপেজলা িভ,িপ, শাখা ২০19-২০২0 --- 10,440/- 

নকলা সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 5,690/- 1,260/- 
নকলা উপেজলা িভ,িপ, শাখা ২০19-২০২0 --- --- 
নািলতাবাড়ী সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 20,151/- --- 
নািলতাবাড়ী উপেজলা িভ,িপ, শাখা ২০19-২০২0 --- 40,045/- 
িঝনাইগাতী সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 989/- 2,760/- 
িঝনাইগাতী উপেজলা িভ,িপ, শাখা ২০19-২০২0 --- 33,310/- 
জলা শাসেকর কাযালেয়র (রাজ )শাখা ২০19-২০২0 --- --- 
জলা শাসেকর কাযালেয়র (িভ,িপ,) শাখা ২০19-২০২0 --- --- 
জলা শাসেকর কাযালেয়র (এল,এ) শাখা ২০19-২০২0 --- --- 

মাট =  56,410/- 88,165/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

4) ন েকানা 

ক য়া সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ৪,৫৩৯.০০ নাই 
ক য়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৯-২০২০ নাই নাই 
মাহনগ  সহকারী কিমশনার ( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ১,২৯২.০০ নাই 
মাহনগ  উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৯-২০২০ নাই নাই 
গা র সহকারী কিমশনার( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ১১,৫৬৪.০০ নাই 
গা র উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৯-২০২০ ১১,৭৫৪.০০ নাই 

কলমাকা া সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ৩০,০৮০.০০ নাই 
কলমাকা া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৯-২০২০ নাই নাই 
খািলয়া রী সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ৭১,৫০৪.০০ ১,৮০০.০০ 
খািলয়া রী উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৯-২০২০  ৫৭,৯৫০.০০ 

বধলা সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ৬,০৬০.০০ নাই 
বধলা উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৯-২০২০ নাই নাই 

মদন সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ১৬,৬৯৯.০০ নাই 
মদন উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৯-২০২০ ৩৭৫.০০ নাই 
আটপাড়া সহকারীকিমশনার( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ১,৬৬৮.০০ নাই 
আটপাড়া উপেজলা িভ,িপ িহসাব ২০১৯-২০২০ নাই নাই 
বারহা া সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ 2019-2020 ৫,৯৭২.০০ নাই 
বারহা া উপেজলা িভ,িপ িহসাব 2019-2020 নাই নাই 
ন েকানা সদর সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ 2019-2020 ৬,৬৭৩.০০ নাই 
ন েকানা সদর উপেজলা িভ,িপ িহসাব 2019-2020 নাই নাই 
জলা শাসক কাযালেয়র (রাজ ) শাখা 2019-2020 নাই ৫২,৫৩,৫৭০.০০ 
জলা শাসক কাযালেয়র (িভ,িপ,) শাখা 2019-2020 নাই ৬৩,৮৯৪.০০ 
জলা শাসক কাযালেয়র (এল,এ) শাখা 2019-2020 নাই ১,৮৫১.০০ 

মাট =  1,68,180/- 53,79,065/- 
 

িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

4) জামাল র 

ব িশগ  সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউঃ িম অিফস স হ। ২০১৯-20২০ ৪,৮৭৯.০০ ৯৯,৩৬০.০০ 
ব িশগ  উপেজলা িভ,িপ শাখা। ২০১৯-২০ ----- ----- 
দওয়ানগ  সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউঃ িম অিফস স হ। ২০১৯-২০ ৬৩,৪৭১.০০ ৬,৩৬৮.০০ 
দওয়ানগ  উপেজলা িভ,িপ শাখা। ২০১৯-২০  ৩২,৬৫,০০৮.০০ 

জামাল র সদর সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউঃ িম অিফস স হ। ২০১৯-২০ ৪৯,০৮০.০০ ৫,৮৬৫.০০ 
জামাল র সদর উপেজলা িভ,িপ শাখা। ২০১৯-২০  ১০,৭৫,৭০৩.০০ 
মলা হ সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউঃ িম অিফস স হ। ২০১৯-২০ ৩৯,১৫৩.০০ ৪,৪৪,৮৪৮.০০ 
মলা হ উপেজলা িভ,িপ শাখা। ২০১৯-২০  ১,১২,৩৫৬.০০ 

মাদারগ  সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউঃ িম অিফস স হ। ২০১৯-২০ ৪০,৯২৬.০০ ৬৫,৩৮৮.০০ 
মাদারগ  উপেজলা িভ,িপ শাখা। ২০১৯-২০  ৪১,১০৭.০০ 
সিরষাবািড় সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউঃ িম অিফস স হ। ২০১৯-২০ ৬,১৯১.০০ ১,৫৫,৪৫৭.০০ 
সিরষাবািড় উপেজলা িভ,িপ শাখা। ২০১৯-২০  ৫,৪২,২৭২.০০ 
ইসলাম র সহকারী কিমশনার ( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউঃ িম অিফস স হ। ২০১৯-২০ ১,৪৮,৫১৯.০০ ----- 
ইসলাম র উপেজলা িভ,িপ শাখা। ২০১৯-২০  ৭,৫৯,৮৪৫.০০ 

মাট =  3,52,219/- 65,73,577/- 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর তািলকাঃ 
 

িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

০১) চ াম (উ র) 

আ াবাদ সােকল অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,৮৫৫/- ১২,৮৯৫/- 
হাটহাজারী উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩৯,৭৬৩/- ৬৮,২২০/- 
হাটহাজারী উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১১,২৭০/- 
সদর সােকল িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৬,৪৩৫/- ৪৪,৮৬৫/- 
পেতংগা সােকল িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,২০০/- ১১০/- 
বা িলয়া সােকল িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৪,১২২/- ১,২০,১৪১/- 
জলা শাসেকর এস এ শাখা ২০19-২০২0 - ১,১১১/- 
জলা শাসেকর িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ২,৯৮,৫৫০/- 
জানাল সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 

মীরসরাই সহকারী সেটলেম  অিফস  ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 
ফ কছিড় সহকারী সেটলেম  অিফস  ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 
হাটহাজারী সহকারী সেটলেম  অিফস  ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 
সীতা  সহকারী সেটলেম  অিফস  ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 
রাং িনয়া সহকারী সেটলেম  অিফস  ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 
রাউজান সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 
সীতা  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,৬৯১/- ৩,১৭,৫৭০/- 
সীতা  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১,১৫,৪৪৮/- 
রাং িনয়া উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৯,৪৭৮/- ১,৬৮০/- 
রাং িনয়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১,৪৪,৩৪০/- 
রাউজান উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮,০৬৬/- ২১,৪০,৪৮৫/- 
রাউজান উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৯৭,৫০০/- 
স ীপ উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৯,৯৭৮/- ১৬,৫৭০/- 
ফ কছিড় উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩,৩৩,৭২২/- ১,৫০,৪৫০/- 
ফ কছিড় উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 ৭/- ১৭৪২৯৪১/- 
মীরসরাই  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫৯৮/- ১৩২৬/- 
মীরসরাই উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৬৬৭৯২/- 

মাট =  4,56,915/- 52,45,164/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

০২) চ াম (দি ণ) 

প য়া  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১২,৩৩৫/- - 
প য়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৬৮,০২৩/- 
প য়া সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
লাহাগড়া  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮৪৫৩/- - 
লাহাগড়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৯,৭৪০/- 
লাহাগড়া সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 

কণ লী উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪,১৪৮/- - 
সাতকািনয়া  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - ১৯,০১৮/- 
সাতকািনয়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
সাতকািনয়া সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
চ নাইশ উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
চ নাইশ উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৪৩৯৭৯/- 
চ নাইশ সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
আেনায়ারা  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৫৮৯/- - 
আেনায়ারা উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৮,১৩৬/- 
আেনায়ারা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
বাশখালী  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭১৩৪২/- - 
বাশখালী উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৯,১২০/- 
বাশখালী সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
বায়ালখালী উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - ৫,৪২০/- 
বায়ালখালী উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৯,৭৪২/- 
বায়ালখালী সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0  - 

কা লী সােকল (এিস া ) িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
চা গ ও সােকল (এিস া ) িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫০০০/- - 
িদয়ারা সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - ৮০০/- 
উপঃ িম সং ার কিমশনার ২০19-২০২0 - ৪৫৫/- 
জলা শাসেকর এল এ শাখা ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 

মাট =  1,02,867/- 2,04,433/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

০3) িম া (উ র) 

া নপাড়া উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২,১০২/- ৫০/- 
া নপাড়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
া নপাড়া সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 

দাউদকাি  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৯৮,৪৪৮/- ৮৯০/- 
দাউদকাি  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 ১০,০০০/- ২৪,৩৪৭/- 
দাউদকাি  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - ২২,৭০০/- 
িড়চং উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৩,৫৪০/- - 
িড়চং উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৪০,৬০৫/- 
িড়চং সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
হামনা উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৯,৬৯৬/- ৯,৯৫,৮৩৭/- 
হামনা উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
হামনা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
রাদনগর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭,১০৩/- ৭৭০/- 
রাদনগর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
রাদনগর সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 

িততাস উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,৩২০/- ১৬০/- 
িততাস উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
দিব ার উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
দিব ার উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
দিব ার সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 

আদশসদর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
আদশসদর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
আদশসদর সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 
জানাল সেটলেম  অিফস  ২০19-২০২0 - - 

মাট =  1,42,209/- 1,85,359/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

০4) িম া (দি ণ) 

চাি না উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩৬,৩০৬/- - 
চাি না উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১,৮৩,৯৮৪/৮০ 
চাি না সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
চৗ াম উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৮,৪২৬/- ৩১,৯৪৭/- 
চৗ াম উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১,৯০,৩৯২/- 
চৗ াম সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 

ব ড়া উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭,৬৪০/- ১৫৩৫০/২৫ 
ব ড়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৩,৮৯২/৫০ 
ব ড়া সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
সদর দি ন উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৬,৩৮১/- ২,৪৭,৫৯২/- 
সদর দি ন উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 -  - 
লাংগলেকাট উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮,৯৬৫/- ৪,০৫০/- 
লাংগলেকাট উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ২৬,৭৮০/- 
লাংগলেকাট সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
মেনাহরগ  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৪,৬০৬/- ২,৯৩,৩৬৩/- 
মেনাহরগ  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৩২,৩৭০/- 
লাকসাম উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫,৪৭৭/- ৯,২০৩/- 
লাকসাম উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৫,৩৫৫/- 
লাকসাম সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
মঘনা উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,৯৬৫/- - 
মঘনা উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৬,২০০/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এল ,এ শাখা ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ, িপ শাখা ২০19-২০২0 ১৮৫/- ৪৪৩১২০/৫৮ 

মাট =  1,39,951/- 15,03,598/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

০5) নায়াখালী 

সদর  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪,৪৭০/- ৬,০১৬/- 
সদর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৩,৪৮,৪৪৫/- 
সদর উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
সনবাগ  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৭,৫১০/- ২,৯২৩/- 
সনবাগ উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৪,৮৪,৫৬৭/- 
সনবাগ উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 ৯৪৬/- - 
কা ানীগ   উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউঃ  িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২০,৫৪৫/- ১৯৭/- 
কা ানীগ  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৮,২২,৮৮৭/- 
কা ানীগ  উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 

চাটিখল উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩,১৬৬/- ৯৬৫/- 
চাটিখল উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৯৭৬৮৩/- 
চাটিখল উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
হািতয়া উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৩,৩৯১/- ২,৪৩৩/- 
হািতয়া উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 ৪,৮৬৬/- - 
সানাই ড়ী উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৬,০৭৬/- ৫,৫০৫/- 
সানাই ড়ী উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৪,২৬,৭৭৭/- 

কিবরহাট উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮,৩৩৩/- ৯,৩৯২/- 
কিবরহাট উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৩,৮৭,৬৩৯/- 

বণচর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪২,৭৮০/- ২১৪/- 
বণচর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৮,৯৮,৭১৪/- 
বগমগ  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১১,০৮৪/- ১,০৩১/- 
বগমগ  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৭৩৭৩৮২/- 
বগমগ  উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 ১২৬/- - 
নায়াখালী জানাল সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 ১,৩৭৫/- - 
জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 ১৮০/- - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0 ২,৫৯২/- - 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৫২,০৪,০৯৪/- 

মাট =  1,67,470/- 1,02,57,863/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

০6) চ দ র 

সদর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭,৭৮৪/- ২৪০০/- 
সদর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 ৮১০/- ১০০১৩৪/- 
সদর উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 ৪০০/- ৩৮০০/- 
হাজীগ  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩১,৬৭৬/- ৯৪০/- 
হাজীগ  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ২৪৬৯২০/- 
হাজীগ  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
সাহারাি  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৭,১৬২/- ২০০০/- 
সাহারাি  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ২৪১৯৮০/- 
সাহারাি  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
ক য়া উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩৩,৫৭৩/- - 
ক য়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৪২৮৩৫/- 
ক য়া সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
ফিরদগ  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৭,৭৪৯/- ৭০০০/- 
ফিরদগ  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৬৩৯০৫/- 
ফিরদগ  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
মতলব (উ র) উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৭৮৪৭১০/- ৩৯৪০/- 
মতলব (উ র) উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 ২০০/- ৫৯৯৮৫/- 
মতলব সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
মতলব (দি ন) উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৪,৬৮৫/- ১৯২০/- 
মতলব (দি ন) উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৮৯৯০০/- 
হাইমচর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৪৪/- - 
হাইমচর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 ৪৬০/- ২৭৪৫০/- 
হাইমচর সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 - ১০০০/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0 - ১০০০/- 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ২৩১৭১০/- 

মাট =  ১৯,৩৯,৬৫৩/- 12,28,819/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

০৭) ফনী 

ছাগলনাইয়া উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫,৩৬৩/- - 
ছাগলনাইয়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১১,৭৯২/- 
ছাগলনাইয়া সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
সানাগাজী উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২০,৫৭৪/- ২,৭৪,০৮১/- 
সানাগাজী উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৪১,৫৯৪/- 
সানাগাজী সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 

দাগন ঞঁা উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪,৭৯৪/- - 
দাগন ঞঁা উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৮২,০৯৮/- 
দাগন ঞঁা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
পর রাম উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫১,৭৫৩/- - 
পর রাম উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৫৯,০৪০/- 
পর রাম সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 

লগাজী উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৩,৭০১/- - 
লগাজী উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৬৭,৯০৬/- 
লগাজী সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 

ফনী সদর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৫,৫৩৩/- ১,২৭,৫৬১/- 
ফনী  সদর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১,২৩,৯৬৮/- 
ফনী  সদর সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 ৪,৪০০/- - 
ফনী  জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 ২৫১৮/- - 
ফনী  জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0 ৭৩৯৬/- ৯১,৫১,৬০৪/- 
ফনী  জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 

    20,85,685/- 99,36,641/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

০8) ল ী র 

সদর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩৬,৩৭৯/- - 
সদর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
সদর সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
রায় র উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২,৪০২/- ২২১/- 
রায় র উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
রায় র সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 -  - 
রামগ  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
রামগ  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
রামগ  সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
রামগিত উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৫,৩৭৬/- - 
রামগিত উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
রামগিত সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
কমলনগর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪,৭০০/- - 
কমলনগর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 -  

    58,857/- 221/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ  িতর 

পিরমান 

০9) া ণবাড়ীয়া 

নবীনগর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৭,১১৬/- ৬০০/- 
নবীনগর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 ৬,০০০/- ৫৪,৮৫৫/- 
নবীনগর সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
বা ারাম র উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭,৮৬২/- - 
বা ারাম র উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ২৮,৪৫০/- 
বা ারাম র সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
নািছরনগর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮,৬২৫/- - 
নািছরনগর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৫৪,৮৫৫/- 
নািছরনগর সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
সরাইল উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮,২৩৬/- - 
সরাইল  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৭,৫৬০/- 
সরাইল সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
কসবা উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩২,৭৫৭/- ৪,৩০০/- 
কসবা  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 ৫৫,২২৫/- ১,২৮০/- 
কসবা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
িবজয়নগর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৯,৯৭৯/- ১,৭৬০/- 
িবজয়নগর  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৪০,৭৪০/- 
আখাউড়া উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৬,৭২৯/- - 
আখাউড়া  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৭,৪০০/- 
আখাউড়া সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
আ গ  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮৬,৯৭০/- - 
আ গ   উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
া নবািড়য়াসদর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৬,৪৭৯/- - 
া নবািড়য়া সদর  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ২৮,০৯২/- 
া নবািড়য়াসদর সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0 - ৪,০০০/- 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ২৪,৮৬৮/- 

    3,31,203/- 2,68,760/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

১০) ক বাজার 

প য়া উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
প য়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 

চকিরয়া উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৯১৪০/- - 
চকিরয়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
মেহশখালী উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫৮৬০/- ৪৬৮১৬/- 
মেহশখালী উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
রা  উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - ১০৫০/- 
রা  উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
টকনাফ উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
টকনাফ উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 

উিখয়া উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৪৮৬০/- ৯৭০/- 
উিখয়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 

বিদয়া উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
বিদয়া উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 

ক বাজার সদর উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
ক বাজার সদর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0 িনরী া হয় নাই - 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 

  29,860/- 48,836/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

১১) খাগড়াছিড় 

খাগড়াছিড় সদর উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
মহালছিড় উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
মা রাংগা উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
মািনকছিড় উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
রামগড় উপেজলা িম রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
িদঘীনালা উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 ৬৫/-  
ল ীছিড় উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
পানছিড় উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 ১৬০/- - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0 ৯৬০/- - 

১২) রা ামা  

কাউখালী উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ  ২০19-২০২0 - - 
কা াই উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
িবলাইছিড় উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
রাজ লী উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭৬৫/- - 

রাছিড় উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 ৯৮/- - 
লংগ  উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
বাঘাইছিড় উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩৩২/- - 
বরকল উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
নািনয়ারচর উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৭০৫/- - 
রা ামা  সদর উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
চাকমা চীফ অিফস ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0 - - 

১৩) বা রবান 

নাই ংছিড় উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 477/- - 
আলীকদম উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 1,200/- - 
লামা উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,৭৩৩/- - 
বা রবান সদর উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৯৬/- - 
রায়াংছিড় উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 ৬৯৮/- - 
মা উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 ৬,১৮৮/- - 

থানিছ উপেজলা রাজ  িহসাব  এবং উপেজলাধীন মৗজা হড ান অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,২১৮/- - 
জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 ২৫০/- - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0 ৮৫০/- - 
বামাং চীফ  অিফস ২০19-২০২0 ২৪,৪৪৪/- - 

  41,639/- --- 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

১) িসেলট 

িব নাথ সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
গালাপগ  সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - ৮,৩০৭/- 
বালাগ সহকারী কিমশনা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - ২৩,০৯০/- 
গায়াইনঘাট সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - ১,৭৩,১৩৯/- 

কানাইঘাট সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
িবয়ানীবাজার সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - ৩৫,৭৩৩/- 
জিকগ  সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - ২০,২২০/- 
ফ গ  সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - ১,৪০৩/- 
কা ািনগ  সহকারী কিমশনা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
জ া র সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - ৪৩,৬২৭/- 

িসেলট সদর সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 িনরী াহয়নাই - 
দি ণ রমা সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭১৪০/- - 
ওসমানীনগর  সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - ৮৫,৯৬৫/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, িসেলট সদর ২০19-২০২0 িনরী াহয়নাই  
উপেজলা িভিপ িহসাব, দি ণ রমা ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভিপ িহসাব, গাপালগ  ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভিপ িহসাব, িবয়ানীবাজার ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভিপ িহসাব, কানাইঘাট ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভিপ িহসাব, গায়াইনঘান ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভিপ িহসাব, জািকগ  ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভিপ িহসাব, বালাগ  ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভিপ িহসাব, িব নাথ ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভিপ িহসাব, জ া র ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভিপ িহসাব, কা ািনগ  ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভিপ িহসাব, ফ গ  ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ,িব নাথ ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, বালাগ  ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কানাইঘাট ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, জ া র ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, গায়াইনঘাট ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ফ গ  ২০19-২০২0 - - 
জানাল সেটলেম  অিফস, িসেলট ২০19-২০২0 - ৭২,৩৫০/- 
জলা রাজ  শাখা, িসেলট ২০19-২০২0 িনরী াহয়নাই - 
িম অিধ হন শাখা, িসেলট ২০19-২০২0 - - 
জলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 িনরী াহয়নাই - 

উপ- িম সং ার কিমশনার, িসেলট ২০19-২০২0 - - 
  7,140/- 4,63,834/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

২) মৗলভীবাজার 

মৗলভীবাজার সদর সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 ৬,৫১৫/- ৪,২০২/- 

লাউড়া সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 ২,১৩৫/- ৩,১২০/- 

িড় সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 - ২,৫৪১/- 

বড়েলখা সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 ৩২,২৮০/- ৮,৩৭৬/- 

রাজনগর সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 ১,৮১০/- ২,২২৪/- 

ম ল সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 ১,৫৯৮/- ১,৮১২/- 

কমলগ  সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 ১,৯৬৩/- ১,৩২২/- 

উপেজলা িভিপ িহসাব, মৗলভীবাজার সদর ২০19-২০২0 - ৩২,৮৯৪/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, লউড়া ২০19-২০২0 - ৬৬,৩৬২/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, বড়েলখা ২০19-২০২0 - ৩৭,৭৯০/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, রাজনগর ২০19-২০২0 - ২৭,৩১০/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, ম ল ২০19-২০২0 - ১,২১,৭৪৩/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, কমলগ  ২০19-২০২0 - ১,১২,৩৮৩/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, িড় ২০19-২০২0 - ১,১২,১৪৭/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস , ম ল ২০19-২০২0 -  
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, বড়েলখা ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, রাজনগর ২০19-২০২0 - - 
অিতির  সহকারী জলা শাসক রাজ  শাখা ২০19-২০২0 - - 
অিতির  জলা শাসক িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৩,৪৩,৮১২/- 
অিতির  জলা শাসক এল,এ শাখা ২০19-২০২0 - - 

মাট =  46,301/- 18,78,038/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৩) হিবগ  

বািনয়াচং সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩১,৪০০/- ১,০০০/- 
নবীগ  সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮,১৬৩/- ৫৪০/- 
লাখাই সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - ৬৯০/- 
না ঘাট সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১১,৬৫৭/- - 

মাধব র সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২১,৯৭৭/- ৬৬০/- 
আজেমরীগ  সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 ৭,৪৬২/- ১৭০/- 

বা বল সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২২৭/- - 
হিবগ  সদর সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 ১১০৩৮/- - 

উপেজলা িভিপ িহসাব, বািনয়াচং ২০19-২০২0 ১১,৫৫৬/- ২৭,৫৭,৫৭২/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, নবীগ  ২০19-২০২0 - ২১,৮৩,৮৩২/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, লাখাই ২০19-২০২0 - ১০,৩৯,৭৬২/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, না ঘাট ২০19-২০২0 - ১২,৬৫,৫৬৪/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, মাধব র ২০19-২০২0 - ২৭,৩৮,৩৩৮/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, আজেমরীগ  ২০19-২০২0 - ১১,৫২,১১৭/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, বা বল ২০19-২০২0 - ৩২,৩১,০১১/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, হিবগ  সদর ২০19-২০২0 - ১৮,৯৫,৬৫২/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ,বািনয়াচং ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, নবীগ  ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, লাখাই ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস,আজেমরীগ  ২০19-২০২0 - ২৮০/- 
জলা শাসক কাযালয় এল,এ শাখা ২০19-২০২0 - ৬৮৮/- 
জলা শাসক কাযালয় এস, এ শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালয় িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ১২৬৫৯৭৩/- 

মাট =  1,03,480/- 1,75,33,849/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৪) নামগ  

নামগ  সদর সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২,৩০০/- - 
দি ণ রমা সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭,৩০৩/- - 
জগ াথ র সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭,০০০/- - 
শা া সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
ছাতক সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১২,২০০/- - 
ধমপাশা সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,০৫৮/- - 
িদরাই সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩,৮২৮/- - 
িব র র সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮,১৪৪/- - 
দয়ারাবাজার সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫,৫১৯/- - 

তািহর র সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫,১১৮/- - 
জামালগ  সহকারী কিমশনার িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪,৫৮৮/- - 
উপেজলা িভিপ িহসাব, নামগ  সদর ২০19-২০২0 - ৯৪,২০০/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, দি ণ রমা ২০19-২০২0 - ৯১,৫০৯/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, জগ াথ র ২০19-২০২0 - ৫৬,১৪৫/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, শা া ২০19-২০২0 - ২,৩৯,০৯০/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, ছাতক ২০19-২০২0 - ৫১,৬৬২/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, ধমপাশা ২০19-২০২0 - ১,৪৯,০৪৬/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, িদরাই ২০19-২০২0 - ১,৪৬,২৭০/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, িব র র ২০19-২০২0 - ১,৪৯,৪১৫/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, দায়ারাবাজার ২০19-২০২0 - ১,০২,৬৭৯/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, তািহর র ২০19-২০২0 - ১,০৮,৬৯৭/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, জামালগ  ২০19-২০২0 - ২,২১,৮২৬/- 
উপেজলা িভিপ িহসাব, নামগ  ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ,ছাতক ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ধমপাশা ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িদরাই ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, তািহর র ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, জামালগ  ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, নামগ  ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িব র র ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, দায়ারাবাজার ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, শা া ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, জগ াথ র ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, দি ণ নামগ  ২০19-২০২0 - - 

নামগ  িম ম দখল শাখা ২০19-২০২0 ৪,২৫০/- ১২,১৮,০৫০/- 
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) শাখা ২০19-২০২0 - - 

মাট =  61,308/- 26,28,589/- 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক জলার 
নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ  িতর 

পিরমান 

১) রাজশাহী 

পবা উপেজলা িভ.িপ শাখা ২০19-২০২0 - 18,940/- 
পবা উপেজলা িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 23,116/- 735/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস পবা ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ.িপ শাখা গাদাগাড়ী ২০19-২০২0 - 2,06,305/- 
উপেজলা িম অিফস গাদাগাড়ী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 11,129/- 4,687/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস গাদাগাড়ী ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ.িপ শাখা গা র ২০19-২০২0 - 15,125/- 
উপেজলা িম অিফস গা র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 3,013/- 270/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস গা র ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ.িপ শাখা তােনার ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস তােনার এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 16,246/- 80/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস তােনার ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস য়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 12,358/- - 
উপেজলা িভ.িপ শাখা য়া ২০19-২০২0 4,960/- 58,498/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস য়া ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস চারঘাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 15,873/- - 
উপেজলা িভ.িপ শাখা চারঘাট ২০19-২০২0 - 32,181/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস চারঘাট ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস মাহন র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 12,257/- - 
উপেজলা িভ.িপ শাখা মাহন র ২০19-২০২0 - 16,116/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস মাহন র ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস বাঘা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 9,907/- 694/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা বাঘা ২০19-২০২0 - 45,320/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস বাঘা ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস বাগমারা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 35,230/- 50/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা বাগমারা ২০19-২০২0 - 74,423/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস বাগমারা ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস বায়ািলয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 12,516/- 750/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস.এ শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ.িপ শাখা ২০19-২০২0 9,060/- - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল.এ শাখা ২০19-২০২0 - 1,500/- 

উপ- িম সং ার কিমশনার এর দ র ২০19-২০২0 - - 
জানাল সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - 2,000/- 

িদয়ারা সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - 1,200/- 
মাট =  1,65,665/- 4,78,874/- 
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িমক জলার 
নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ  িতর 

পিরমান 

২) নওগ  

উপেজলা িম অিফস সাপাহার এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 48,672/- 37,344/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা সাপাহার ২০19-২০২0 - 46,500/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস সাপহার ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস ধামইরহাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 2,185/- - 
উপেজলা িভ.িপ শাখা ধামইরহাট ২০19-২০২0 - 31,235/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস ধামইরহাট ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস িনয়ামত র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 2,39,812/- 11,02,218/- 
উপেজলা িভ.িপ িনয়ামত র ২০19-২০২0 - 87,230/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস িনয়ামত র ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস পারশা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1,75,472/- 1,200/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা পারশা ২০19-২০২0 - 1,28,105/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস পারশা ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস মহােদব র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1,342/- 5,13,802/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা মহােদব র ২০19-২০২0 - 88,725/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস মহােদব র ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস মা া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 26,216/- 6,40,180/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা মা া ২০19-২০২0 - 48,280/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস মা া ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস আ াই এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 51,195/- 650/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা আ াই ২০19-২০২0 - 84,260/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস আ াই ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস রানীনগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 2,73,341/- 2,21,923/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা রানীনগর ২০19-২০২0 - 2,83,973/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস রানীনগর ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস বদলাগাছী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 54,698/- 22,580/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা বদলাগাছী ২০19-২০২0 2,563/- 14,950/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস বদলাগাছী ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 16,369/- 5,460/- 
উপেজলা িভ.িপ সদর ২০19-২০২0 - 87,780/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস সদর ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস প ীতলা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1,59,097/- 85,568/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা প ীতলা ২০19-২০২0 - 62,720/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস প ীতলা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এস.এ শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল.এ শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ.িপ শাখা ২০19-২০২0 1050962/- 16,86,000/- 

মাট =  21,01,924/- 52,80,683/- 
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িমক 
জলার 
নাম 

িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৩) নােটার 

উপেজলা িম অিফস িসংড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 22,347/- - 
উপেজলা িভ.িপ শাখা িসংড়া ২০19-২০২0 - 734014/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস িসংড়া ২০19-২০২0 - 30/- 
উপেজলা িম অিফস বাগািতপাড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 233/- - 
উপেজলা িভ.িপ শাখা বাগািতপাড়া ২০19-২০২0 - - 
সহকারী সেটলেম  অিফস বাগািতপাড়া ২০19-২০২0 - 30/- 
উপেজলা িম অিফস লাল র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 28,330/- - 
উপেজলা িভ.িপ লাল র ২০19-২০২0 - 153507/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস লাল র ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস দাস র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 13,409/- - 
উপেজলা িভ.িপ শাখা দাস র ২০19-২০২0 - 377750/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস দাস র ২০19-২০২0 - 20/- 
উপেজলা িম অিফস বড়াই াম এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 26,506/- - 
উপেজলা িভ.িপ শাখা বড়াই াম ২০19-২০২0 - - 
সহকারী সেটলেম  অিফস বড়াই াম ২০19-২০২0 - 30/- 
উপেজলা িম অিফস নলডা া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1,525/- - 
উপেজলা িভ.িপ শাখা নলডা া ২০19-২০২0 - - 
সহকারী সেটলেম  অিফস নলডা া ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 11,653/- 790/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা সদর ২০19-২০২0 - - 
সহকারী সেটলেম  অিফস সদর ২০19-২০২0 - 40/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস.এ শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল.এ শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ.িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 

মাট =  1,03,985/- 12,66,211/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৪) পাবনা 

উপেজলা িম অিফস, পাবনা সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 11312/- নাই 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, পাবনা সদর ২০19-২০২0 বেকয়া  
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, পাবনা সদর ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস, আটঘিরয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 3128/- 2200/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, আটঘিরয়া ২০19-২০২0 বেকয়া বেকয়া 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, আটঘিরয়া ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস, ঈ রদী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 14974/- নাই 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ঈ রদী ২০19-২০২0 বেকয়া বেকয়া 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, ঈ রদী ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস, চাটেমাহর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 18451/- 773/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, চাটেমাহর ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, চাটেমাহর ২০19-২০২0 200/- 97608/- 
উপেজলা িম অিফস, ফিরদ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1107/- 1130/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ফিরদ র ২০19-২০২0 বেকয়া  
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, ফিরদ র ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস, ভাং ড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 5394/- 60/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ভাং ড়া ২০19-২০২0 বেকয়া  
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, ভাং ড়া ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস, বড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 9186/- 5520/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, বড়া ২০19-২০২0 বেকয়া  
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, বড়া ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস, জানগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 3052/- 1005/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, জানগর ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, জানগর ২০19-২০২0 23211/- 23179/- 
উপেজলা িম অিফস, স িথয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 11312/- নাই 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, স িথয়া ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, স িথয়া ২০19-২০২0 নাই 40110/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা। ২০19-২০২0 বেকয়া  
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা। ২০19-২০২0 বেকয়া  
জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ, শাখা। ২০19-২০২0 বেকয়া  
জানাল সেটলেম  অিফস, পাবনা। ২০19-২০২0 বেকয়া  

মাট =  101327/- 171858/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
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তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৫) চ পাইনবাবগ  

উপেজলা িম অিফস গাম া র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 13143/- 1394/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা গাম া র ২০19-২০২0 নাই 794912/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস গাম া র ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস নােচাল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 10596/- 266/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা নােচাল ২০19-২০২0 নাই 22920/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস নােচাল ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস ভালাহাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1625/- 228/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা ভালাহাট ২০19-২০২0 নাই 37104/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস ভালাহাট ২০19-২০২0 নাই 210/- 
উপেজলা িম অিফস িশবগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 52023/- 515/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা িশবগ  ২০19-২০২0 নাই 104795/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস িশবগ  ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস চ পাইনবাবগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 55406/- 4702/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা চ পাইনবাবগ  ২০19-২০২0 নাই 96787/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস চ পাইনবাবগ  ২০19-২০২0 নাই নাই 
জলা শাসক কাযালেয়র এস.এ শাখা ২০19-২০২0 নাই নাই 
জলা শাসক কাযালেয়র এল.এ শাখা ২০19-২০২0 নাই নাই 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ.িপ শাখা ২০19-২০২0 নাই 20928/- 

মাট =  132793/- 1084761/- 
 

িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথসন তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৬) জয় রহাট 

উপেজলা িম অিফস, প চিবিব এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 8419/- 900/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, প চিবিব ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, প চিবিব ২০19-২০২0 1320/- নাই 
উপেজলা িম অিফস, কালাই এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 10551/- 40/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস,কালাই ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, কালাই ২০19-২০২0 নাই 17430/- 
উপেজলা িম অিফস, আে ল র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 9164/- 90/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, আে ল র ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, আে ল র ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস, তলাল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 10572/- নাই 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, তলাল ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, তলাল ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস, জয় রহাট সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 50757/- 8160/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, জয় রহাট ২০19-২০২0 707/- 190/- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, জয় রহাট সদর। ২০19-২০২0 নাই নাই 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা। ২০19-২০২0 150/- 190/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা। ২০19-২০২0 120/- 220/- 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ, শাখা। ২০19-২০২0 নাই নাই 

মাট =  91760/- 27,180/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথসন তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৭) ব ড়া 

উপেজলা িম অিফস ব ড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 19060/- 16756/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা ব ড়া ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা সেটলেম  অিফস ব ড়া ২০19-২০২0 নাই 9210/- 
উপেজলা িম অিফস শর র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 119302/- 30/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা শর র ২০19-২০২0 নাই নাই 
সহকারী সেটলেম  অিফস শর র ২০19-২০২0 নাই 600/- 
উপেজলা িম অিফস শাহজাহান র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1004142/- 17388/- 
উপেজলা িভ.িপ শাহজাহান র ২০19-২০২0 নাই 23628/- 
উপেজলা িম অিফস সানাতলা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 406579/- 3200/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা সানাতলা ২০19-২০২0 নাই 11210/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস সানাতলা ২০19-২০২0 নাই 180/- 
উপেজলা িম অিফস সািরয়াকাি  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 3791/- নাই 
উপেজলা িভ.িপ শাখা সািরয়াকাি  ২০19-২০২0 নাই 5292/- 
উপেজলা সেটলেম  সািরয়াকাি  ২০19-২০২0 16184/- 9695/- 
উপেজলা িম অিফস নট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 38584/- 150/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা নট ২০19-২০২0 নাই 40765/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস নট ২০19-২০২0 500/- নাই 
উপেজলা িম অিফস ন ী াম এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 82818/- 40/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা ন ী াম ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা সেটলেম  অিফস ন ী াম ২০19-২০২0 নাই 8296/- 
উপেজলা িম অিফস গাবতলী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 108990/- 1342/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা গাবতলী ২০19-২০২0 নাই 4330/- 
উপেজলা সেটলেম  গাবতলী ২০19-২০২0 10/- নাই 
উপেজলা িম অিফস িশবগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 22986/- নাই 
উপেজলা িভ.িপ শাখা িশবগ  ২০19-২০২0 নাই 5539/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস িশবগ  ২০19-২০২0 নাই 5340/- 
উপেজলা িম অিফস কাহা  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 143801/- 1152/- 
উপেজলা িভ.িপ কাহা  ২০19-২০২0 নাই 5340/- 
উপেজলা সেটলম  অিফস কাহা  ২০19-২০২0 নাই 14806/- 
উপেজলা িম অিফস পচ িচয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 22647/- 9600/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা পচ িচয়া ২০19-২০২0 নাই 108013/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস পচ িচয়া ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস আদমিদঘী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 11919/- নাই 
উপেজলা িভ.িপ শাখা আদমিদঘী ২০19-২০২0 নাই 1980/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস আদমিদঘী ২০19-২০২0 নাই 36070/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস.এ শাখা ২০19-২০২0 নাই 27000/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এল.এ শাখা ২০19-২০২0 নাই নাই 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ.িপ শাখা ২০19-২০২0 নাই 8072/- 
জানাল সেটলেম  অিফস ব ড়া ২০19-২০২0 নাই 230/- 

মাট =  2001313/- 375254/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথসন তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৮) িসরাজগ  

উপেজলা িম অিফস িসরাজগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 17150/- 6,918/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা িসরাজগ  ২০19-২০২0 নাই 20,084/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস িসরাজগ  ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস কামারখ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 নাই 118/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা কামারখ  ২০19-২০২0 নাই নাই 
সহকারী সেটলেম  অিফস কামারখ  ২০19-২০২0 নাই 30/- 
উপেজলা িম অিফস বল িচ এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 297231/- 100/- 
উপেজলা িভ.িপ বল িচ ২০19-২০২0 নাই 18,120/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস বল িচ ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস কািজ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 6165/- 577/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা কািজ র ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা সেটলেম  অিফস কািজ র ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস চৗহালী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 110/- 120/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা চৗহালী ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা সেটলেম  চৗহালী ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস তাড়াশ এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 24213/- 2,969/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা তাড়াশ ২০19-২০২0 নাই 4,373/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস তাড়াশ ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস রায়গ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1198/- 4,367/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা রায়গ  ২০19-২০২0 নাই 2,960/- 
উপেজলা সেটলেম  অিফস রায়গ  ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস শাহজাদ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 4608/- 4439/- 
উপেজলা িভ.িপ শাহজাদ র ২০19-২০২0 নাই 1,35,270/- 
উপেজলা সেটলম  অিফস শাহজাদ র ২০19-২০২0 নাই নাই 
উপেজলা িম অিফস উ াপাড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 732/- 1,897/- 
উপেজলা িভ.িপ শাখা উ াপাড়া ২০19-২০২0 নাই 4,728/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস উ াপাড়া ২০19-২০২0 নাই 120/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস.এ শাখা ২০19-২০২0 বেকয়া  
জলা শাসক কাযালেয়র এল.এ শাখা ২০19-২০২0 বেকয়া  
জলা শাসক কাযালেয়র িভ.িপ শাখা ২০19-২০২0 নাই 54,067/- 

মাট =  351407/- 261250/- 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথসন তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর পিরমান 

১) রং র 

উপেজলা িম অিফস, রং র সদর  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ ২০19-২০২0 --- ২.৬৪ একর খাস জিম ি  মািলকানায় নাম খািরজ। ১০/৮৪ 

অ ােদশ মিত ায় ৯৯ িবঘা জিম গাপন রাখা হেয়েছ। 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, রং র সদর। ২০19-২০২0 ---  

উপেজলা িভ, িপ, শাখা, রং র সদর। ২০19-২০২0 --- ৩৩/১-৬৬ িভিপ কেস ০.৬৭ একর জিম ি  মািলকানায় আর,এস রকড। ০১/৭৯ 
িভিপ কস  ০.১০ একর বািণিজ ক জিম িলিজর নােম আর,এস রকড।  

উপেজলা িম অিফস, গংগাচড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 --- ১০,০০০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, গংগাচড়া। ২০19-২০২0 ---  
উপেজলা িম অিফস, পীরগাছা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,৮০০/- ১৮,৪১২/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, পীরগাছা। ২০19-২০২0   
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, পীরগাছা ২০19-২০২0   
উপেজলা িম অিফস, বদরগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২,৬৪০/-  
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, বদরগ ।  ২০19-২০২0   

উপেজলা িম অিফস, কাউিনয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0  ৫০,০০০/-, িপ,ও ৯৮/৭২ অ ােদশ উেপ া 
কের ১৮৯ িবঘা জিম গাপন রাখা। 

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কাউিনয়া। ২০19-২০২0   
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, কাউিনয়া। ২০19-২০২0   
উপেজলা িম অিফস, পীরগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 20,705/ ২২,৯০৮/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, পীরগ । ২০19-২০২0   

উপেজলা িভ, িপ, শাখা, পীরগ । ২০19-২০২0  িভ,িপ কস ১৩/৬৯  ১.৭৪ এরক জিম 
িলিজর নােম আর,এস রকড 

উপেজলা িম অিফস, তারাগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0  ৫২,৭৩০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, তারাগ । ২০19-২০২0   
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, তারাগ । ২০19-২০২0   
উপেজলা িম অিফস, িমঠা র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১০,০০০/-   
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িমঠা র। ২০19-২০২0   
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, িমঠা র। ২০19-২০২0   
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা। ২০19-২০২0  ২২,২৩ একর মাসান ড়া িবল ১৪১৭ সন হেত অনাদায়। 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা। ২০19-২০২0   
জলা শাসক কাযালেয়র িভ, িপ, শাখা। ২০19-২০২0   
জানাল সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0  ৬৭,৫৬০/- 

মাট =  35145/- 1,71,610/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথসন তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

২) িদনাজ র 

উপেজলা িম অিফস, িদনাজ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৪৮৮৬/- -- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িদনাজ র ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, িদনাজ র সদর। ২০19-২০২0 -- ২৩২৬৬৩/- 
উপেজলা িম অিফস, হািকম র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫৪৭৬/- -- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, হািকম র। ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, হািকম র। ২০19-২০২0 -- ৬৯৭৯৫১/- 
উপেজলা িম অিফস, ঘাড়াঘাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১০০/- -- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, হািকম র। ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, হািকম র। ২০19-২০২0 -- ৬২৫৫/- 
উপেজলা িম অিফস, নবাবগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৬৮৫৪/- -- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, নবাবগ । ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, নবাবগ । ২০19-২০২0 ২৯৬৬২১/- -- 
উপেজলা িম অিফস, লবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩৭১৯/- ৯০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, লবাড়ী। ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, লবাড়ী ২০19-২০২0 -- ১৬২৮৮৫০/- 
উপেজলা িম অিফস, িবরাম র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৩৮৩/- -- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িবরাম র ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, িবরাম র ২০19-২০২0 -- ৫৫৩০/- 
উপেজলা িম অিফস, পাবতী র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৩৩৩৩/- -- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, পাবতী র ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, পাবতী র ২০19-২০২0 -- ৯৮৬৭/- 
উপেজলা িম অিফস, িচিররব র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১২৭৯০/- ৮০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িচিররব র। ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, িচিররব র। ২০19-২০২0 -- ২২৪০/- 
উপেজলা িম অিফস, বাচাগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১০৪৯/- ২৪০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, বাচাগ । ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, বাচাগ । ২০19-২০২0 -- ৬০০০/- 
উপেজলা িম অিফস, িবরল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১০৮৭৬/- -- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িবরল ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, িবরল ২০19-২০২0 -- ৮৩০/- 
উপেজলা িম অিফস, কাহােরাল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৯৪৭/- ১৩০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কাহােরাল। ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, কাহােরাল। ২০19-২০২0 -- ৫১২৪৯/- 
উপেজলা িম অিফস, বীরগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮০৫১/- -- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, বীরগ  ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, বীরগ  ২০19-২০২0 -- ২৮১৪৮/- 
উপেজলা িম অিফস, খানসামা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫৮৫২/- -- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, খানসামা। ২০19-২০২0 -- -- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, খানসামা। ২০19-২০২0 -- ৩৩৫০/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা। ২০19-২০২0 -- ৯০/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা। ২০19-২০২0 -- ৪০/- 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ, িপ, শাখা। ২০19-২০২0 -- -- 

  380085/- 2673603/- 
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িমক জলার 
নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ  িতর 

পিরমান 

৩) ঠা রগ ও 

উপেজলা িম অিফস, ঠা রগ ও সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৩,৪১৫/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ঠা রগ ও  ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, ঠা রগ ও সদর। ২০19-২০২0 - ২,০২,৭৪৬/- 
উপেজলা িম অিফস, হির র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৯,১৬৭/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, হির র। ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, হির র। ২০19-২০২0 - ১,৭২,৭৫১/- 
উপেজলা িম অিফস, রাণীশংৈকল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭,৩৫১/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, রাণীশংৈকল। ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, রাণীশংৈকল। ২০19-২০২0 - ১,৮৭,৬২৬/- 
উপেজলা িম অিফস, পীরগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩৭,৯৮০/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, পীরগ । ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, পীরগ । ২০19-২০২0 - ১,২৬,৩৪১/- 
উপেজলা িম অিফস, বািলয়াডা ী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৫,১৭৪/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, বািলয়াডা ী। ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, বািলয়াডা ী। ২০19-২০২0 - ১,৬৪,২২৯/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা। ২০19-২০২0 - ৫৪,98৩/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা। ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ, িপ, শাখা। ২০19-২০২0 - ৮৬,৯৯২/- 

মাট =  93087/- 995668/- 
 

িমক জলার 
নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ  িতর 

পিরমান 

৪) প গড় 

উপেজলা িম অিফস, প গড় সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 5,798/- 13,982/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, প গড় সদর। ২০19-২০২0 --- 10/- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, প গড় সদর। ২০19-২০২0 --- 2,20,986/- 
উপেজলা িম অিফস, ত িঁলয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 9,394/- 2,093/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ত িঁলয়া। ২০19-২০২0 --- 10/- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, ত িঁলয়া। ২০19-২০২0 --- 3,24,629/- 
উপেজলা িম অিফস, বাদা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 11,57,303/- 66,890/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, বাদা। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, বাদা। ২০19-২০২0 --- 3,26,130/- 
উপেজলা িম অিফস, আেটায়ারী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 78,947/- 3,210/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, আেটায়ারী। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, আেটায়ারী। ২০19-২০২0 --- 2,12,324/- 
উপেজলা িম অিফস, দবীগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 20,280/- 12,981/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, দবীগ । ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, দবীগ । ২০19-২০২0 --- 8,89,029/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা। ২০19-২০২0 --- --- 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা। ২০19-২০২0 --- 150/- 

মাট =  1271722/- 2072424/- 
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৫) নীলফামারী 

উপেজলা িম অিফস, নীলফামারী সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1,15,165/- - 

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, নীলফামারী ২০19-২০২0 - - 

উপেজলা িভ, িপ, শাখা, নীলফামারী সদর। ২০19-২০২0 - 19,740- 

উপেজলা িম অিফস, সয়দ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1,08,784/- - 

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, সয়দ র। ২০19-২০২0 - - 

উপেজলা িভ, িপ, শাখা, সয়দ র। ২০19-২০২0 - 31,790/- 

উপেজলা িম অিফস, িডমলা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 8,799/- - 

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িডমলা। ২০19-২০২0 - - 

উপেজলা িভ, িপ, শাখা, িডমলা। ২০19-২০২0 - 57,635/- 

উপেজলা িম অিফস, জলঢাকা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 3,29,281/- - 

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, জলঢাকা। ২০19-২০২0 - 6,330/- 

উপেজলা িভ, িপ, শাখা, জলঢাকা। ২০19-২০২0 - 20,681/10 

উপেজলা িম অিফস, ডামার এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 4,118/- - 

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ডামার। ২০19-২০২0 - 1,000/- 

উপেজলা িভ, িপ, শাখা, ডামার। ২০19-২০২0 - 7,595/- 

উপেজলা িম অিফস, িকেশারগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 

উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িকেশারগ । ২০19-২০২0 49,469/- - 

উপেজলা িভ, িপ, শাখা, িকেশারগ । ২০19-২০২0 - 42,574/- 

জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা। ২০19-২০২0 - - 

জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা। ২০19-২০২0 - - 

জলা শাসক কাযালেয়র িভ, িপ, শাখা। ২০19-২০২0 - - 

মাট =  6,15,616/- 1,87,345/- 
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৬) িড় াম 

উপেজলা িম অিফস, িড় াম সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 4,602/- --- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িড় াম ২০19-২০২0 --- 24, 450/- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, িড় াম সদর। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িম অিফস, রাজারহাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮,৮৯৫/- --- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, রাজারহাট। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, রাজারহাট। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িম অিফস, ামারী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 --- ৭,৩১৫/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ামারী। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, ামারী। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িম অিফস, রাজীব র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩,০৩৩/- ১৭,৭৭৫/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, রাজীব র। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, রাজীব র ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িম অিফস, লবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,৬৯২/- ২,৭৯৩/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, লবাড়ী। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, লবাড়ী। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িম অিফস, নােগ রী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৪,১৩৫/- ১০,৭৬৪/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, নােগ রী। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, নােগ রী। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িম অিফস, উিল র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 --- ৪০,৫২৫/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, উিল র। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, উিল র। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িম অিফস, রৗমারী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৬,০০৬/- ৪,৫৭০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, রৗমারী। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, রৗমারী। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িম অিফস, িচলমারী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 --- ২২,৩৩৮/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িচলমারী। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, িচলমারী। ২০19-২০২0 --- --- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা। ২০19-২০২0 ---   --- 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা। ২০19-২০২0 --- --- 

মাট =  58363/- 1,30,530/- 
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৭) গাইবা া 

উপেজলা িম অিফস, গাইবা া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 9,642/- --- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, গাইবা া ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, গাইবা া সদর। ২০19-২০২0 --- 4,354/- 
উপেজলা িম অিফস, গািব গ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 19,513/- --- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, গািব গ । ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, গািব গ । ২০19-২০২0 80/- 2,980/- 
উপেজলা িম অিফস, পলাশবাড়ী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 2,117/- --- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, পলাশবাড়ী। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, পলাশবাড়ী। ২০19-২০২0 --- 2,805/- 
উপেজলা িম অিফস, রগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 30,927/- 560/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, রগ । ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, রগ । ২০19-২০২0 --- 1,362/- 
উপেজলা িম অিফস, সাঘাটা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 14,535/- --- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, সাঘাটা। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, সাঘাটা। ২০19-২০২0 --- 2,440/- 
উপেজলা িম অিফস, সা া র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 27,356/- --- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, সা া র। ২০19-২০২0 --- --- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, সা া র। ২০19-২০২0 --- 1,395/- 
উপেজলা িম অিফস, লছিড় এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1,93,056/- 10,826/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, লছিড়। ২০19-২০২0 --- 7,560/- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, লছিড়। ২০19-২০২0 --- 3,330/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা। ২০19-২০২0 --- --- 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা। ২০19-২০২0 --- 1,320/- 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ, িপ, শাখা। ২০19-২০২0 --- 23,760/- 

মাট =  297226/- 62692/- 
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৭) 

লালমিনরহাট 

উপেজলা িম অিফস, লালমিনরহাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 3,009/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, লালমিনরহাট। ২০19-২০২0 500/- - 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, লালমিনরহাট। ২০19-২০২0 - 13,006/- 
উপেজলা িম অিফস, কািলগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 25,509/- 7,760/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কািলগ । ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, কািলগ । ২০19-২০২0 - 26,475/- 
উপেজলা িম অিফস, পাট াম এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 7,177/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, পাট াম। ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, পাট াম। ২০19-২০২0 41/- 745/- 
উপেজলা িম অিফস, হািতবা া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 8,261/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, হািতবা া । ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, হািতবা া । ২০19-২০২0 - 510/- 
উপেজলা িম অিফস, আিদতমাির এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 15,038/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, হািতবা া । ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, হািতবা া । ২০19-২০২0 - 1,295/- 

জলা 
শাসেকর 
কাযালয় 

রাজ  শাখা ২০19-২০২0 - - 
িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - - 

িম ম দখল শাখা ২০19-২০২0 - - 
    59,535/- 49,791/- 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

১) বিরশাল 

বিরশাল সদর সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৭,৩২৩/- ৪,৫৯১/- 
বিরশাল সদর উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- ৪৯,২১৫/- 
বােকরগ  সহকারী কিমশনার( িম) অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১০,১০২/- ৯৯০/- 
বােকরগ  উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- ৪৭,০৮৩/- 
লাদী সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১০,২৭৫/- ৪১০/- 
লাদী উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- ৫৬,৭৮৭/- 

িহজলা সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৯,৭০৬/- ২,৮৮০/- 
িহজলা উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- ১৪,৭২০/- 
মেহি গ  সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৮,৯১৭/- ৪,৯০০/- 
মেহি গ  উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- ৩৪,৯৪০/- 

আৈগলঝাড়া সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৯৫১/- --- 
আৈগলঝাড়া উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- ৪৭,৯২০/- 
উিজর র সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮,৬৭২/- ১৯০/- 
উিজর র উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 ১,০০০/- ৪৯,১৮২/- 
বা গ  সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩,৩৪৫/- ৯৬০/- 
বা গ  উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- ১৮,৫৭৫/- 
গৗরনদী সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭,৬৩২/- ১১০/- 
গৗরনদী উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- ১৩,৮২৫/- 

বানারীপাড়া সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭,০৮৪/- ৮৪০/- 
বানারীপাড়া উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 --- ৪০,৪৬০/- 
বিরশাল সদর উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0 --- --- 
গৗরনদী উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0 --- --- 

িহজলা উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0 --- --- 
বা গ  উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0 --- --- 
মেহি গ  উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0 --- --- 

বিরশাল  জানাল সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 --- --- 
িদয়ারা সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 --- ৫,১৫৪/- 
অিতির  জলা শাসক(রাজ ) এর এস,এ শাখা ২০19-২০২0 --- --- 
অিতির  জলা শাসক(রাজ ) এর িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 --- ৬৯,৮৭৩/- 
অিতির  জলা শাসক(রাজ ) এর এল,এ শাখা ২০19-২০২0 --- ৬,২৯০/- 
উপ িম সং ার কিমশনার এর দ র ২০19-২০২0 --- --- 

মাট =  ১,০৫,০০৭/- ৪,৬৯,৮৯৫/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

২) িপেরাজ র 

িপেরাজ র সদর সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ 

২০19-২০২0 3742/- 310/- 

িপেরাজ র সদর উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - 30125/- 

ই রকানী সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০18-২০২0 2786/- 36630/- 

ই রকানী উপেজলা িভিপ শাখা ২০18-২০২0 - 23910/- 

নছারাবাদ সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1120/- 650/- 

নছারাবাদ উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - 45182/- 

ভা ািরয়া সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০18-২০২0 9173/- - 

ভা ািরয়া উপেজলা িভিপ শাখা ২০18-২০২0 - 23810/- 

কাউখালী সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0   

কাউখালী উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0   

নািজর র সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1128/- - 

নািজর র উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - 20140/- 

মঠবাড়ীয়া সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1451 - 

মঠবাড়ীয়া উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - 15375/- 

িপেরাজ র সদর উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0 - 750/- 

কাউখালী উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0   

নািজর র উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0 - - 

নছারাবাদ উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0 - - 

িপেরাজ র জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0   

িপেরাজ র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0   

িপেরাজ র জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0   

মাট =  15658/- 196882/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

3) বর না 

প য়াখালী সদর সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩২৩৯০/- - 
প য়াখালী সদর উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ৩৩১৯০/- 
বতাগী সদরসহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৬৯৯/- ৮৪০/- 
বতাগী উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ২০২৯০/- 

বামনা সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৭১০/- ৭২০/- 
বামনা উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ২৯০৮৫/- 
পাথরঘাটা সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫০৪৮/- ২৮০০/- 
পাথরঘাটা উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ১১৩৩৭৫/- 
আমতলী সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৪০৪৬/- ১০০০/- 
আমতলী উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ৭০৬৮৯/- 
তালতলী সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮৬৪৮/- ৫০০০/- 
তালতলী উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ৩৭৫২৫/- 
বর না   জলা  শাসক  কাযালেয়র  এস,এ শাখা ২০19-২০২0 - ৩৩৬০/- 
বর না  জলা  শাসক  কাযালেয়র  এল,এ শাখা ২০19-২০২0 - ১১৩০/- 

  97,541/- 3,18,304/- 
 

িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

4) ঝালকা  

ঝালকাঠী সদর সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 3011/- - 
ঝালকাঠী সদর উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - 42110/- 
নলিছ  সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1746/- 270/- 
নলিছ  উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - 85274/- 
রাজা র সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 8903/- - 
রাজা র উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 1980/- 72373/- 
কাঠািলয়া সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 10220/- 410/- 
কাঠািলয়া উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - 9610/- 
ঝালকা  সদর উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
রাজা র উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস ২০19-২০২0 - - 
ঝালকাঠী জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 - - 
ঝালকাঠী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
ঝালকাঠী জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0 - - 

  25860/- 210047/- 
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িমক 
জলার 
নাম 

িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

5) ভালা 

ভালা সদর সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 3679/- ২৩৯৪/- 
ভালা সদর উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৬৫৬৫৫/- 

ত মি ন সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 50/- ২০৯১/- 
ত মি ন উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - - 
দৗলতখান সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 938/- ৪৩৫০০/- 
দৗলতখান উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৯৯৪৫/- 

মন রা সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1925/- - 
মন রা উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৩৬৬৫০/- 
বারহানউি ন সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 7476/- - 
বারহানউি ন উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৩৩৮৪০/- 

চরফ াশন সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ   ২০19-২০২0 িরেপাট দািখল কের 
নাই। 

িরেপাট দািখল কের 
নাই। 

চরফ াশন উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 িরেপাট দািখল কের 
নাই। 

িরেপাট দািখল কের 
নাই। 

লালেমাহন সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫১৯৮/- ১১৪৫২/- 
লালেমাহন উপেজলা িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - অ ঃনং- 

(২)৩৪৫৭৯৪/- 
অ ঃনং- (৩)১৭৮২০/- 

ভালা সদর উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0   
চরফ াশন উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0   
লালেমাহন উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0   
বারহানউি ন উপেজলা সহ: সেট: অিফস ২০19-২০২0   
ভালা জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0   
ভালা জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0   
ভালা জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0   

মাট =  19266/- 315527/- 
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িমক 
জলার 
নাম 

িনরীি ত িহসােবর নাম 
িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

6) প য়াখালী 

প য়াখালী সদর সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৩৭৫৭/- - 

প য়াখালী সদর উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - - 

কলাপাড়া সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৪০৮/- ২৬০৮৯২/- 

কলাপাড়া উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৪০৫৯০/- 

গলািচপা সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২০৬৩/- - 

গলািচপা উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ৫৭৬৩৬৬/- 

রাংগাবালী সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৮৪১৩/- - 

রাংগাবালী উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - - 

বাউফল সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২১৪৪৫/- - 

বাউফল উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 ১২৬০/- ৭৪৮১১৪/- 

দশিমনা সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪০৪৪৫/- - 

দশিমনা উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ৩১৩৬৪/- 

িমজাগ  সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৪০২/- ২৪০০/- 

িমজাগ  উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ৭৯২০/- 

মকী সহকারী কিমশনার( িম)অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫৭৩৫/- ১২৭০/- 

মকী উপেজলা িভিপ শাখা ২০19-২০২0 - ১৮৫৪৯৫/- 

প য়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র এস,এ শাখা ২০19-২০২0 - ১০৯২/- 

প য়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ শাখা ২০19-২০২0 - ৪৪২৬৯০/- 

প য়াখালী জলা শাসক কাযালেয়র এল,এ শাখা ২০19-২০২0 - ২১০৬১/- 

মাট =  1159928/- 24,19,254/- 
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িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক দািখল ত িনরী া িতেবদেনর িববরণঃ 
 

 

িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

১) লনা 

উপেজলা িম অিফস, লনা সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 4027/- 1500/- 
উপেজলা িম অিফস, িদঘিলয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 24936/- 250/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িদঘিলয়া ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, িদঘিলয়া ২০19-২০২0 - 493755/- 
উপেজলা িম অিফস, িরয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 112108/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িরয়া ২০19-২০২0 - 400/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, িরয়া ২০19-২০২0 5727/- 47705/- 
উপেজলা িম অিফস, লতলা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 3321/- 400/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, লতলা ২০19-২০২0 - 250/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, লতলা ২০19-২০২0 - 32573/- 
উপেজলা িম অিফস, ব য়াঘাটা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 22510/- 7994/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ব য়াঘাটা ২০19-২০২0 - 200/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, ব য়াঘাটা ২০19-২০২0 - 86170/- 
উপেজলা িম অিফস, পাইকগাছা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 53298/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, পাইকগাছা ২০19-২০২0 - 100/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, পাইকগাছা ২০19-২০২0 14530/- 158578/- 
উপেজলা িম অিফস, কয়রা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 60140/- 252/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কয়রা ২০19-২০২0 - 300/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, কয়রা ২০19-২০২0 - 119701/- 
উপেজলা িম অিফস, দােকাপ এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 16441/- 2560/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, দােকাপ ২০19-২০২0 - 100/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, দােকাপ ২০19-২০২0 - 63190/- 
উপেজলা িম অিফস, পসা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 1625/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, পসা ২০19-২০২0 - 300/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, পসা ২০19-২০২0 - 25671/- 
উপেজলা িম অিফস, তরখাদা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 14091/- 200/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, তরখাদা ২০19-২০২0 - 350/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, তরখাদা ২০19-২০২0 - 26066/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা ২০19-২০২0 করা হয়িন করা হয়িন 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা ২০19-২০২0 - 3300/- 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ, শাখা ২০19-২০২0 3000/- 168822/- 
জানাল সেটলেম  অিফস, লনা ২০19-২০২0 - 110/- 

উপ- িম সং ার কিমশনার-এর কাযালয়, লনা ২০19-২০২0 - 200/- 
মাট =  335754/- 1240997/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 
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পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

২) যেশার 

উপেজলা িম অিফস, যেশার সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৬,২১৭/- ২৩০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, যেশার সদর ২০19-২০২0 - ৯০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, যেশার সদর ২০19-২০২0 - ৩৩,৫৪৮/- 
উপেজলা িম অিফস, চৗগাছা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0  ৫,৮১৬/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, চৗগাছা ২০19-২০২0 - ২০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, চৗগাছা ২০19-২০২0 - ১২,৪৫০/- 
উপেজলা িম অিফস, কশব র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭,৪৪৮/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কশব র ২০19-২০২0 - ৬০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, কশব র ২০19-২০২0 - ২০,০৪০/- 
উপেজলা িম অিফস, শাশা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১২,৮৬০/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, শাশা ২০19-২০২0 - ৬০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, শাশা ২০19-২০২0 - ১৮,৮৬৫/- 
উপেজলা িম অিফস, িঝকরগাছা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫০,৫২৪/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িঝকরগাছা ২০19-২০২0 - ৫০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, িঝকরগাছা ২০19-২০২0 - ১,০৭,৭৩৫/- 
উপেজলা িম অিফস, মিনরাম র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৭,১৫৪/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, মিনরাম র ২০19-২০২0 - ৫০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, মিনরাম র ২০19-২০২0 - ৩০,৫৩৩/- 
উপেজলা িম অিফস, অভয়নগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, অভয়নগর ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, অভয়নগর ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িম অিফস, বাঘারপাড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৫,৯৬৯/- ৩৫০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, বাঘারপাড়া ২০19-২০২0 - ৬,৮৮০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, বাঘারপাড়া ২০19-২০২0 - ১৫,৩৭৮/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা ২০19-২০২0 - ১৮০/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা ২০19-২০২0 - ১৬০/- 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ, শাখা ২০19-২০২0 - ৩৩,৫৪৮/- 
জানাল সেটলেম  অিফস, যেশার ২০19-২০২0 - ২,০৯০/- 

মাট =  1,15,988/- 2,49,350/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত  টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৩) বােগরহাট 

উপেজলা িম অিফস, মা াহাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 390/- 917/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, মা াহাট ২০19-২০২0 - 5250/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, মা াহাট ২০19-২০২0 - 470/- 
উপেজলা িম অিফস, মাংলা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, মাংলা ২০19-২০২0 - 74,490/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, মাংলা ২০19-২০২0 31,246/- 1269/- 
উপেজলা িম অিফস, ফিকরহাট এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - 1900/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ফিকরহাট ২০19-২০২0 - 1,93,779/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, ফিকরহাট ২০19-২০২0 9,076/- 898/- 
উপেজলা িম অিফস, িচতলমারী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িচতলমারী ২০19-২০২0 - 48,730/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, িচতলমারী ২০19-২০২0 19,399/- 4378/- 
উপেজলা িম অিফস, রামপাল এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 17,700/- 1000/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, রামপাল ২০19-২০২0 - 3,69,640/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, রামপাল ২০19-২০২0 7,264/- 4,084/- 
উপেজলা িম অিফস, শরনেখালা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, শরনেখালা ২০19-২০২0 - 95,175/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, শরনেখালা ২০19-২০২0 25,964/- 509/- 
উপেজলা িম অিফস, ক য়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ক য়া ২০19-২০২0 - 3,26,435/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, ক য়া ২০19-২০২0 10,616/- 5564/- 
উপেজলা িম অিফস, মাড়লগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 400/- 1590/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, মাড়লগ  ২০19-২০২0 - 3,00,730/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, মাড়লগ  ২০19-২০২0 9,467/- 8,154/- 
উপেজলা িম অিফস, বােগরহাট সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, বােগরহাট সদর ২০19-২০২0 100/- 3,21,705/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, বােগরহাট সদর ২০19-২০২0 2,046/- 6,620/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা ২০19-২০২0 2,000/- - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা ২০19-২০২0 - 2,50,5900/- 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ, শাখা ২০19-২০২0 - - 

মাট =  1,35,668/- 4279187/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৪) ি য়া 

উপেজলা িম অিফস, ি য়া সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 - - 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, ি য়া সদর ২০19-২০২0 - 31,049/- 
উপেজলা িম অিফস, দৗলত র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 32,521/- - 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, দৗলত র ২০19-২০২0 - 44,180/- 
উপেজলা িম অিফস, িমর র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 14,634/- 590/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, িমর র ২০19-২০২0 - 40,199/- 
উপেজলা িম অিফস, খাকসা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 16,469/- 280/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, খাকসা ২০19-২০২0 - 13,387/- 
উপেজলা িম অিফস, মারখালী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 24,832/- - 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, মারখালী ২০19-২০২0 - 13,253/- 
উপেজলা িম অিফস, ভড়ামারা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 9,969/- 480.00 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, ভড়ামারা ২০19-২০২0 - 54,338/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা ২০19-২০২0 - 86,800/- 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ, িপ, শাখা ২০19-২০২0 - 7,34,683/- 

মাট =  98,425/- 10,19,239/- 
     

িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৫) য়াডা া 

উপেজলা িম অিফস, য়াডা া সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 12,105/- 6,085/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, য়াডা া সদর ২০19-২০২0 - 4,322/- 
উপেজলা িম অিফস, দা ড় দা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 13,365/- 15,820/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, দা ড় দা ২০19-২০২0 - 5,297/- 
উপেজলা িম অিফস, আলমডা া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 20,685/- 8,799/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, আলমডা া ২০19-২০২0 - 2,082/- 
উপেজলা িম অিফস, জীবননগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 9,422/- 7,211/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, জীবননগর ২০19-২০২0 - 3,758/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা ২০19-২০২0 - 1,080/- 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ, িপ, শাখা ২০19-২০২0 - - 

৬) মেহর র 

উপেজলা িম অিফস, মেহর র সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 2,256/- 444/- 
উপেজলা িভ, িপ, শাখা, মেহর র সদর ২০19-২০২0 - 14,098/- 
উপেজলা িম অিফস, িবজনগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 9,৪16/- 5,087/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, িজবনগর। ২০19-২০২0 - 20,655/- 
উপেজলা িম অিফস, গাংনী এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 26,406/- 5,881/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, গাংনী ২০19-২০২0 - 3,364/- 
মেহর র জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা ২০19-২০২0 - - 
মেহর র জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা ২০19-২০২0 - - 
মেহর র জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ, শাখা ২০19-২০২0 - 43,399/- 

মাট = 93,655/- 1,47,382/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ  িতর 

পিরমান 

৭) সাত ীরা 

উপেজলা িম অিফস, সাত ীরা সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৭৬,৪৭৬/- ১,৫০০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, সাত ীরা ২০19-২০২0 - ২০০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, সাত ীরা সদর ২০19-২০২0 - ১,৭০,৩০৩/- 
উপেজলা িম অিফস, ামনগর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১৪,১৩৭/- ২,২১০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ামনগর ২০19-২০২0 - ১২,৩০৩/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, ামনগর ২০19-২০২0 - ৭২,৩৮০/- 
উপেজলা িম অিফস, আশা িন এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪৮,১২৭/- ৫৭০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, আশা িন ২০19-২০২0 - ২৪৮/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, আশা িন ২০19-২০২0 - ৩২,২৭২/- 
উপেজলা িম অিফস, দবহাটা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২১,৩৮৭/- ১,২৬০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, দবহাটা ২০19-২০২0 - ৬০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, দবহাটা ২০19-২০২0 - ৭২,৪৯৫/- 
উপেজলা িম অিফস, কািলগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৪১,৭৬৮/- ৬৮০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কািলগ  ২০19-২০২0 - ২০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, কািলগ  ২০19-২০২0 - ৫,১৯০/- 
উপেজলা িম অিফস, কলােরায়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২২,১৭৩/- ১,৪০০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কলােরায়া ২০19-২০২0 - ৫৯৫/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, কােরায়া ২০19-২০২0 ২০/- ১৪,৩৯৫/- 
উপেজলা িম অিফস, তালা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৯৪,৪৪৩/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, তালা ২০19-২০২0 - ৭০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, তালা ২০19-২০২0 ৪০০/- ৩৭,১৬২/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ, শাখা ২০19-২০২0 - ২০,১৫৮/- 

মাট =  3,18,931/- 4,45,471/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 

অথসন 
তছ প ত টাকার 

পিরমান 
রাজ  িতর 

পিরমান 

৮) িঝনাইদহ 

উপেজলা িম অিফস, িঝনাইদহ সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ১৭,৪৫৭/- ২২০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, িঝনাইদহ  ২০১৯-২০২০ - - 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, িঝনাইদহ সদর ২০১৯-২০২০ - ১৫,১০৫/- 
উপেজলা িম অিফস, শল পা এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ৩৫,১৯৬/- ৬৫০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, শল পা ২০১৯-২০২০ - - 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, শল পা ২০১৯-২০২০ - ২২,৫৬২/- 
উপেজলা িম অিফস, হিরণা  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ৬,৬৮৬/- ১০০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, হিরণা  ২০১৯-২০২০ - - 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, হিরণা  ২০১৯-২০২০ - - 
উপেজলা িম অিফস, কািলগ  এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ১৬,৪৫৮/- ১৯০/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কািলগ  ২০১৯-২০২০ - - 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, কািলগ  ২০১৯-২০২০ ১৮৫/- ২৫,৫৭৩/- 
উপেজলা িম অিফস, ক টচাদ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ৫,৬৪৩/- - 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, ক টচাদ র ২০১৯-২০২০ - - 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, ক টচাদ র ২০১৯-২০২০ - ৭,৬১০/- 
উপেজলা িম অিফস, মেহশ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০১৯-২০২০ ২০,৭২০/- ১০০/- 

মাট =  1,02,345/- 72,110/- 
 

িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত 
অথসন 

তছ প ত টাকার 
পিরমান 

রাজ  িতর 
পিরমান 

৯) মা রা 

উপেজলা িম অিফস, মা রা সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ১,০১,৪১৯/- ৯,৮০০/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস, মা রা সদর ২০19-২০২0 -- ৮৭৬/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, মা রা সদর ২০19-২০২0 -- ৭,১০৫/- 
উপেজলা িম অিফস, র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ২৮,৪৪৩/- ১,০১৯/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস, র ২০19-২০২0 -- ২০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, র ২০19-২০২0 -- ১১,১৫০/- 
শািলখা ইউিনয়ন িম অিফস এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৩৪,৪৪২/- ১৩,৭৮০/- 
সহকারী সেটলেম  অিফস, শািলখা ২০19-২০২0 -- ৮০/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, শািলখা ২০19-২০২0 -- ২২,৫০৩/- 
উপেজলা িম অিফস, মহ দ র এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 ৮৪,৬৯৩/- -- 
সহকারী সেটলেম  অিফস, মহ দ র ২০19-২০২0 -- ১,১৬৮/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, মহ দ র ২০19-২০২0 -- ১৪,৯৭০/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা ২০19-২০২0 -- -- 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা ২০19-২০২0 -- -- 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ, িপ, শাখা ২০19-২০২0 -- -- 

মাট =  2,48,997/- 1,70,671/- 
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িমক জলার নাম িনরীি ত িহসােবর নাম িনরীি ত অথসন তছ প ত টাকার পিরমান 
রাজ  িতর 

পিরমান 

১০) নড়াইল 

উপেজলা িম অিফস, নড়াইল সদর এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 46,340/- 8781/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, নড়াইল সদর ২০19-২০২0 - 6150/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, নড়াইল সদর ২০19-২০২0 - 14,350/- 
উপেজলা িম অিফস, কািলয়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 37,646/- 4500/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, কািলয়া ২০19-২০২0 - 130/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, কািলয়া ২০19-২০২0 - 38,954/- 
উপেজলা িম অিফস, লাহাগড়া এবং উহার আওতাধীন ইউিনয়ন িম অিফসস হ ২০19-২০২0 55,030/- 23,550/- 
উপেজলা সহকারী সেটলেম  অিফস, লাহাগড়া ২০19-২০২0 - 1252/- 
উপেজলা িভ,িপ, শাখা, লাহাগড়া ২০19-২০২0 - 3312/- 
জলা শাসক কাযালেয়র এস, এ, শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র এল, এ, শাখা ২০19-২০২0 - - 
জলা শাসক কাযালেয়র িভ,িপ, শাখা ২০19-২০২0 - - 

মাট =  ১,৩৯,০১৬/- ১,০০,৯৭৯/- 
 

  



2020-2021 অথ বৱসেরর বািষক িনরী া িতেবদন                                                      127 
 

িহসাব িনয় ক (রাজ ) দ েরর আওতাধীন সকল অিফেসর ওেয়ব সাইট 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), ঢাকা িবভাগ, ঢাকা acamol.dhakadiv.gov.bd 

২. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী acamol.rajshahidiv.gov.bd 

৩. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), বিরশাল িবভাগ, বিরশাল acamol.barisaldiv.gov.bd 

৪. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), লনা িবভাগ, লনা acamol.khulnadiv.gov.bd 

৫. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট acamol.sylhetdiv.gov.bd 

৬. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), চ াম িবভাগ, িম া acamol.chittagongdiv.gov.bd 

৭. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), রং র িবভাগ, রং র acamol.rangpurdiv.gov.bd 

৮. সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ acamol.mymensinghdiv.gov.bd 

 

িবভােগর নামঃ ঢাকা। 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঢাকা-১ soamol1.dhaka.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঢাকা-২ soamol2.dhaka.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঢাকা-৩ soamol3.dhaka.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঢাকা-৪ soamol4.dhaka.gov.bd 

৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঢাকা-৫ soamol5.dhaka.gov.bd 

৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঢাকা-৬ soamol6.dhaka.gov.bd 
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িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

৭. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ফিরদ র soamol.faridpur.gov.bd 

৮. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, গাজী র soamol.gazipur.gov.bd 

৯. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, গাপালগ  soamol.gopalganj.gov.bd 

১০. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, জামাল র soamol.jamalpur.gov.bd 

১১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িকেশারগ  soamol.kishoreganj.gov.bd 

১২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, মাদারী র soamol.madaripur.gov.bd 

১৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, মািনকগ  soamol.manikganj.gov.bd 

১৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ি গ  soamol.munshiganj.gov.bd 

১৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র,ময়মনিসংহ-১ soamol1.mymensingh.gov.bd 

১৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র,ময়মনিসংহ-২ soamol2.mymensingh.gov.bd 

১৭. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র,ময়মনিসংহ-৩ soamol3.mymensingh.gov.bd 

১৮. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নারায়ণগ  soamol.narayanganj.gov.bd 

১৯. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নরিসংদী soamol.narsingdi.gov.bd 

২০. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ন েকাণা soamol.netrakona.gov.bd 

২১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, রাজবাড়ী soamol.rajbari.gov.bd 

২২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, শরীয়ত র soamol.shariatpur.gov.bd 

২৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, শর র soamol.sherpur.gov.bd 

২৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, টাংগাইল soamol.tangail.gov.bd 
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িবভােগর নামঃ বিরশাল। 
 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, বর না soamol.barguna.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, বিরশাল soamol.barisal.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ভালা soamol.bhola.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঝালকাঠী soamol.jhalakathi.gov.bd 

৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, প য়াখালী soamol.patuakhali.gov.bd 

৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িপেরাজ র soamol.pirojpur.gov.bd 

 

িবভােগর নামঃ চ াম। 
 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, া ণবাড়ীয়া soamol.brahmmanbaria.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, চ দ র soamol.chandpur.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, চ াম-১ soamol1.chittagong.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, চ াম-২ soamol2.chittagong.gov.bd 

৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িম া-১ soamol1.comilla.gov.bd 

৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িম া-২ soamol2.comilla.gov.bd 
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িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

৭. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ক বাজার soamol.coxsbazar.gov.bd 

৮. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ফনী soamol.feni.gov.bd 

৯. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ল ী র soamol.lakshmipur.gov.bd 

১০. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নায়াখালী soamol.noakhali.gov.bd 

১১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, রাংগামা  soamol.rangamati.gov.bd 

 

িবভােগর নামঃ লনা। 
 
 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 
১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, বােগরহাট soamol.bagerhat.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, য়াডাংগা soamol.chuadanga.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, যেশার soamol.jessore.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িঝনাইদহ soamol.jhenaidah.gov.bd 

৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, লনা soamol.khulna.gov.bd 

৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ি য়া soamol.kushtia.gov.bd 

৭. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নড়াইল soamol.narail.gov.bd 

৮. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, সাত ীরা soamol.satkhira.gov.bd 

৯. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, মা রা soamol.magura.gov.bd 
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িবভােগর নামঃ রাজশাহী। 
 
 

 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ব ড়া soamol.bogra.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, চ পাইনবাবগ  soamol.chapainawabganj.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, জয় রহাট soamol.joypurhat.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, পাবনা soamol.pabna.gov.bd 

৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নওগ  soamol.naogaon.gov.bd 

৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নােটার soamol.natore.gov.bd 

৭. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, রাজশাহী soamol.rajshahi.gov.bd 

৮. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িসরাজগ  soamol.sirajganj.gov.bd 

 

িবভােগর নামঃ রং র। 
 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িদনাজ র soamol.dinajpur.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, গাইবা া soamol.gaibandha.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িড় াম soamol.kurigram.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, লালমিনরহাট soamol.lalmonirhat.gov.bd 
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িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

৫. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নীলফামারী soamol.nilphamari.gov.bd 

৬. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, প গড় soamol.panchagarh.gov.bd 

৭. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, রং র soamol.rangpur.gov.bd 

৮. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, ঠা রগ ও soamol.thakurgaon.gov.bd 

 
 

িবভােগর নামঃ িসেলট। 
 

িমক নং অিফেসর নাম ওেয়ব সাইট কানা 

১. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, হিবগ  soamol.habiganj.gov.bd 

২. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, মৗলভীবাজার soamol.moulvibazar.gov.bd 

৩. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, নামগ  soamol.sunamganj.gov.bd 

৪. িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) এর দ র, িসেলট soamol.sylhet.gov.bd 

 


