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র্াফ র্নয়ন্ত্রক (যাজস্ব) এয ফক্তব্য  

 
জর্ভদাযী উরেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন,  ১৯৫০ এয ২য় অধ্যারয় এফাং ভধ্যস্বত্ব মূ ৪থ থ অধ্যারয় র্ফলুর্প্ত ফঘালণায য যাজস্ব 

আদায় ও যকার্য টাকা ফকালাগারয জভা প্রদারনয র্নশ্চয়তা র্ফধারনয ররক্ষয ১৯৫৪ ারর তৎকারীন ফফাড থ অফ ফযরবর্নউ এয 

র্নয়ন্ত্রণাধীন র্াফ র্নয়ন্ত্রক (যাজস্ব) এয দপ্তয প্রর্তষ্ঠা কযা য় । র্াফ র্নয়ন্ত্রক (যাজস্ব) দপ্তয কর্তথক কর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প, 

উরজরা ভূর্ভ অর্প, ফজরা প্রাক কাম থাররয়য যাজস্ব, র্ব.র্ ও ভূর্ভ হুকুভ দখর াখা, ফজরা, উরজরা র্ব.র্ াখা এফাং কর 

উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প ও ফজানার ফরটররভন্ট অর্প এফাং ভূর্ভ ভন্ত্রণাররয়য অর্ধনস্থ দপ্তয মূরয র্নযীক্ষা কাজ 

ম্পার্দত এফাং র্নষ্পর্ি য়। 
 
যকার্য স্বাথ থ াংযক্ষরণ কর ফক্ষরে জফাফর্দর্তা ও স্বেতা আনয়রনয ররক্ষ ভূর্ভ ভন্ত্রণাররয়য অবযন্তযীণ র্নযীক্ষা াংস্থা 

র্ররফ র্াফ র্নয়ন্ত্রক (যাজস্ব) দপ্তরযয র্নযীক্ষা দর ( Audit team) এয র্নকট যকার্য স্বাথ থ াংর্িষ্ট নর্থ, ফযর্জষ্টায ও 

প্রাাাংর্গক কাগজে র্নরদ থ থাকা রত্বও ফকান ফকান ফক্ষরে স্থানীয় প্রান অর্ডরটয িার্দা ফভাতারফক কাগজে ও ফক নর্থ 

উস্থারন অর্না প্রকা করযন। পরর অর্ডরটয স্বাবার্ফক কাজকভ থ ব্যত য়। দুঃখজনক ররও এ কথা তয ফম ফায ফায তাগাদা 

র্দরয়ও অর্ডট আর্িয জফাফ না াওয়ায কাযরণ ফকাটি টাকায যকার্য ম্পর্িয ক্ষয়ক্ষর্ত পুনরুদ্ধায কযা ম্ভফ য় না। 

পাইন্যানর্য়ার রূর এফাং ফেজার্য  রুর ১ভ খরে এ, আয, ৫৬৮ নাং র্ফর্ধ ফভাতারফক অর্ডট আর্িয জফাফ আর্ি প্রার্প্তয ১৪ (ফিৌদ্দ) 

র্দরনয ভরধ্য অফশ্যই ফপ্রযণ কযরত রফ। স্থানীয় কর্তথক্ষ পাইন্যানর্য়ার রূররয ৪২নাং র্ফর্ধ ফভাতারফক অর্ডটফক ন্যায় াংগত ার্ফ থক 

রমার্গতা প্রদারনয কথা থাকররও অরনক ফক্ষরে ইায ব্যতযয় ঘরট। 
  
প্রর্ত ফৎয র্নযীক্ষা কাম থক্ররভয পরাপররয উয ফার্ল থক অর্ডট র্যরাট থ প্রণয়ন কযা রয় থারক । আররািয ২০১৫-২০১৬ অথ থ 

ফৎরযয ফার্ল থক অর্ডট র্যরাট থ যকার্য স্বাথ থ াংযক্ষরণ ায়ক রফ এফাং অে দপ্তরযয বাফমূর্তথ উজ্জর কযরফ । ফার্ল থক অর্ডট র্যরাট থ 

প্রণয়রন ফম কর কভ থকতথা/কভ থিাযী ার্ফ থক রমাগীতা ও কাজ করযরেন তারদয কররক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্ে এফাং বর্ফষ্যরতও 

এ  প্রর্ক্রয়া িরভান থাকরফ ফরর আভায র্ফশ্বা। 
 
র্যররল কররক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানাই। 
 
 
 

(ফভাুঃ ভর্উয যভান) 
র্াফ র্নয়ন্ত্রক (যাজস্ব) (িুঃদাুঃ) 

ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরারদ র্িফারয়, ঢাকা। 
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সূর্িেুঃ 
 

নং                          বিিরণ পৃষ্ঠা নম্বর 
 
 

১। বহসাি বনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তররর মঞ্জুরীকৃত জনিরের বিিরণ ......................................................... ৫ 

২। অর্ গারনাগ্রাম ৬ 

৩। বহসাি বনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তগক বনরীবিত বহসািসমূরহর বিস্তাবরত বিিরণ .................................... ৭ 

৪। ২০১৫-২০১৬ অথ থ ফেরযয রাজস্ব ও বি,বি বনরীবিত  বহসারির কার্ গান্নবত বিিরণ ............................... ৮ 

৫। ২০১৫-২০১৬ অথ থ ফেরযয রাজস্ব বহসাি বনরীিাকারে উদঘাটিত অবনয়মািেী ..................................... ৯-১১ 

৬। ২০১৫-২০১৬ অথ থ ফেরযয রাজস্ব বহসাি বনরীিায ারথ টাকায র্ফবাগ ও ফজরাওয়াযী র্ফফযণ  .................. ১২-১৩ 

৭। বিিার্ওয়ারী ২০১৫-২০১৬ অথ থ ফেরযয বিরেষ বহসাি বনরীিা প্রবতরিদন   ....................................... ১৪-৫৭ 

৮। র্াফ তত্ত্বাফধায়ক (যাজস্ব) কর্তথক দার্খরকৃত রাজস্ব বহসাি র্নযীক্ষা প্রর্তরফদরনয ফজরাওয়ারী বিিরণ ....... ৫৮-৮৮ 

৯। ২০১৫-২০১৬ অথ থ ফেরযয অবি গত সম্পবি বহসাি বনরীিায ারথ টাকায র্ফবাগ ও ফজরাওয়াযী র্ফফযণ ........ ৮৯-৯০ 

১০। র্াফ তত্ত্বাফধায়ক(যাজস্ব)কর্তথক দার্খরকৃত অবি গত সম্পবি বহসাি র্নযীক্ষাপ্রর্তরফদরনয ফজরাওয়ারী বিিরণ- ৯১-১১৪ 
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র্াফ র্নয়ন্ত্রক (যাজস্ব) দপ্তরযয ভঞ্জুযীকৃত জনফররয র্ফফযণুঃ 
 

 
নাং রদয নাভ ফের্ণ ভঞ্জুযীকৃত 

ফভাট জনফর 
র্ফদ্যভান 

জনফর 
ভর্রা পুরুল শূণ্য দ 

াংখ্যা 
০১ র্াফ র্নয়ন্ত্রক (যাজস্ব) ১ভ ফের্ণ ০১ ০১ - ০১ - 

০২ কাযী র্াফ র্নয়ন্ত্রক (যাজস্ব) ১ভ ফের্ণ ০৯ ০৬ ০১ ০৫ ০৩ 

০৩ র্াফ তত্ত্বাফধায়ক (যাজস্ব) ২য় ফের্ণ ৭৬ ৭০ ০৪ ৬৬ ০৬ 

০৪ র্নযীক্ষক (যাজস্ব) ৩য় ফের্ণ ৮৮ ৭১ ২০ ৫১ ১৭ 

০৫ াঁটর্রর্কায-কাভ-কর্ম্পউটায 

অারযটয 
৩য় ফের্ণ ০১ ০১ - ০১ - 

০৬ অর্প কাযী-কাভ-কর্ম্পুঃ 

মুদ্রাক্ষর্যক 
৩য় ফের্ণ ১৮ ১২ ০৪ ০৮ ০৬ 

০৭ গাড়ীিারক ৩য় ফের্ণ ০১ ০১ - ০১ - 

০৮ অর্প ায়ক  ৪থ থ ফের্ণ ৭৯ ৬৩ ০৬ ৫৭ ১৬ 

 ফভাট জনফর ২৭৩ ২২৫ ৩৫ ১৯০ ৪৮ 
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র্াফ র্নয়ন্ত্রক (যাজস্ব) দপ্তয কর্তথক র্নযীর্ক্ষত র্াফ মূরয র্ফস্তার্যত তার্রকাুঃ 
 
 

র্নযীক্ষণরমাগ্য 

অর্পরয ফেণী 

র্ফন্যা 

র্নযীক্ষণরমাগ্য অর্পরয নাভ র্নযীক্ষণরমাগ্য র্ারফয 

নাভ 
র্নযীক্ষণরমাগ্য 

র্ারফয 

াংখ্যা 

প্রর্তফেয 

র্যরারট থয 

াংখ্যা 
 
 
 
 
 
ম্যারনজরভট াইট 

 
 
ফজরা প্রারকয কাম থারয় 

এ.এ াখা ৬৪টি ৬৪টি 

এর.এ াখা ৬৪টি ৬৪টি 

র্ব.র্ াখা ৫৭টি ৫৭টি 

ফজরা প্রাক এয কাম থারয়, যাঙ্গাভাটি ফভৌজা ম্যান র্াফ ২৫টি  
০২টি  

 
 
উরজরা র্নফ থাী অর্পায কাম থারয় 

িীপ র্াফ ০২টি 

র্ব.র্ াখা ৪৬৫টি ৪৬৫টি 

উরজরা/থানা ভূর্ভ অর্প ৫০৭টি  
৫০৬টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প ৩,৪৬৩টি 

  
 
ফরটররভন্ট াইট 

 
 
ভূর্ভ ফযকড থ ও জর্য অর্ধদপ্তয 

দয দপ্তয ০১টি ০১টি 

ঢাকা ফরটররভন্ট অর্প ০১টি ০১টি 

ফরটররভন্ট ফপ্র ০১টি ০১টি 

র্দয়াযা ফরটররভন্ট অর্প ০৪টি ০৪টি 

ফজানার ফরটররভন্ট অর্প ১৫টি ১৫টি 

উরজরা কাযী 

ফরটররভন্ট অর্প 
২৩2টি ৩৮টি 

 
ভূর্ভ ভন্ত্রণাররয়য 

র্নয়ন্ত্রণাধীন ফফাড থ/ 

দপ্তয/অর্ধদপ্তয 

 
ভূর্ভ াংস্কায ফফাড থ 

দয দপ্তয ০১টি ০১টি 

র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায এয কাম থারয় 
০৬ টি ০৬ টি 

বাওয়ার যাজ ফকাট থ অফ 

ওয়াড থ 
০১টি ০১টি 

ঢাকা নওয়াফ ফকাট থ অফ 

ওয়াড থ 
০১টি ০১টি 

ভূর্ভ আীর ফফাড থ দয কাম থারয় ০১টি ০১টি 

ভূর্ভ প্রান প্রর্ক্ষণ ফকন্দ্র দয কাম থারয় ০১টি ০১টি 

ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় র্ব.র্ াখা ০১টি ০১টি 

                                                         ফফভ থাট= ৪,৯১৩টি ১,২৩১ টি 
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২০১৫-২০১৬ রনয যাজস্ব ও র্ব,র্ র্ারফয কারম থান্নর্ত র্ফফযণ 

 
  

ক্রর্ভক 

নাং 

র্ারফয 

নাভ 
র্নযীক্ষণরমাগ্য 

র্ারফয াংখ্যা 
ফভাট র্নযীর্ক্ষত 

র্ারফয াংখ্যা 
অফর্ষ্ট র্ারফয 

াংখ্যা 
ভন্তব্য 

ফরকয়া ার ফরকয়া ার ফরকয়া  ার 
১। যাজস্ব ১০৫ ৪৩৯০ ৯৪ ৪২৬৬ ১১ ২৪  

২। র্ব,র্ ২৬ ৫২৩ ২২ ৫১৭ ৪ ৬  
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উদঘাটিত তেরূ, যাজস্ব ক্ষয়ক্ষর্ত ইতযার্দয র্ফফযণ 
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    ৪। ২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরয র্নযীক্ষাকারর র্যরর্ক্ষত র্ফর্বন্ন ধযরনয অর্নয়ভমূরয ফণ থনাুঃ- 
 

আররািয ফৎরযয র্াফমূ র্নযীক্ষাকারর র্ফর্বন্নরূ অর্নয়ভ র্যরর্ক্ষত য় । িযািয দৃষ্ট অর্নয়ভমূরয একটি াংর্ক্ষপ্ত 

র্ফফযণ র্নরে প্রদি ররাুঃ 
 

(১) ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প অথফা উরজরা ভূর্ভ অর্পরয কভ থকতথা / কভ থিাযীগণ কর্তথক আদায়কৃত যকার্য অথ থ তেরূ কযা 

য়। াধাযণতুঃ ফম ফম প্রর্ক্রয়ায় তেরূ কযা য় উা র্নরে উরেখ কযা ররাুঃ- 
 

(ক)  দার্খরা অথফা র্ড.র্.আয এয ভাধ্যরভ আদায়কৃত অথ থ ৩নাং, ৭নাং ও ৪নাং ফযর্জষ্টারয কভ জভা কযা রয়রে অথফা 

আরদৌ জভা কযা য়র্ন র্কাংফা যার্য যকার্য ফকালাগারযও জভা ফদয়া য়র্ন। 
 

(খ) ৩নাং ও ৭নাং ফযর্জষ্টারয জভাকৃত অথ থ ফকান ফকান ফক্ষরে ৪নাং ফযর্জষ্টারয অন্তভূ থক্ত কযা য়র্ন অথফা প্রকৃত র্যভাণ 

অরক্ষা কভ অন্তভূ থক্ত কযা রয়রে। 
 

(গ) ৩নাং, ৪নাং ও ৭নাং ফযর্জষ্টারয জভাকৃত আদায়ী অরথ থয ফমাগপর প্রকৃত ফমাগপর অরক্ষা কভ ফদখান রয়রে । 
(ঘ) আদায়কাযী কভ থিাযী কর্তথক ‘‘প্রর র্প’’ ফাফদ আদায়ী অথ থ যকার্য ফকালাগারয অথফা াটি থর্পরকট অর্পারযয 

র্নকট জভা ফদয়া য়র্ন। 
 

(২) দার্খরায় প্রদর্ থত ভূর্ভ উন্নয়ন করযয ফমাগ অরনক ফক্ষরেই মথামথবারফ কযা য়র্ন । পরর যকারযয প্রকৃত াওনা 

অরক্ষা কভ আদায় কযা রয়রে। 
 

(৩) মথাভরয় ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় না কযায় অথফা আদারয়য জন্যভয়ভত াটি থর্পরকট ফক দারয়য না কযায় যকারযয 

দাফী তাভার্দ রয় ফগরে। 
 

(৪) ফরকয়া ভূর্ভ উন্নয়ন কয ও অন্যান্য যকার্য দাফীয উয সুদ ফকান ফকান ফক্ষরে কভ আদায় কযা রয়রে অথফা ফকান 

ফকান ফক্ষরে আরদৌ আদায় কযা য়র্ন। 
 

(৫) ২নাং ফযর্জষ্টারয ঠিকবারফ দাফী ফটরন এফাং দার্খরায ভাধ্যরভ আদায়কৃত অথ থ র্রর্ফদ্ধ করয উা ার নাগাদ ফরখা য়র্ন। 
 

(৬) পূফ থফতী ফৎরযয দাফী ফাদ র্দরয় যফতী ফৎরযয দাফী আদায় কযায় যকারযয যাজস্ব ক্ষর্ত রয়রে। 
 

(৭) ফার্তরকৃত দার্খরায ফযাত র্দরয় প্রতাযণামূরকবারফ ২নাং ফযর্জষ্টারয ওয়াীর ফদয় রয়রে । পরর যকারযয আর্থ থক ক্ষর্ত 

ার্ধত রয়রে। 
 

(৮) অথ থ ফৎরযয ফরল মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক দার্খরা এফাং র্ড.র্.আয ফর্য অব্যফহৃত াতামূ ফার্তর অথফা যফতী 

ফৎরযয ব্যফাারযয জন্য উা নফায়ন কযা য়র্ন এফাং অন্যান্য ফক্ষরে ফার্তরকৃত দার্খরা এফাং র্ড.র্.আয তদাযককাযী 

কভ থকতথা কর্তথক তযার্য়ত কযা য়র্ন। 
 

(৯) ফকান গ্রণরমাগ্য কাযণ দ থারনা ব্যর্তরযরক দার্খরা ফর্য াতা ফার্তর কযায় যকার্য পরভ থয অিয় রয়রে । 
 

(১০) দার্খরা ও র্ড.র্.আয ফর্য াতা উরদ্দশ্যমূরকবারফ অপ্ররয়ারগয জন্য অাযণ কযা রয়রে। 
 

(১১) তীরদায কর্তথক নতুন ২নাং ফযর্জষ্টায ফখারা রয়রে র্কন্তু থানা যাজস্ব কভ থকতথা র্কাংফা দার্য়ত্বপ্রাপ্ত ফকান কভ থকতথা 

কর্তথক তযার্য়ত ব্যর্তরযরক উক্ত ফযর্জষ্টায ব্যফায এফাং দাফীয টাকা আদায় কযা রয়রে। 
 

(১২) ফকান ফকান ফক্ষরে ফরদাফস্তকৃতক খা জর্ভয ফরাভী এফাং উায র্নধ থার্যত ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় কযা য়র্ন । 
 

(১৩) ায়যাত ভররয ইজাযায টাকা আদায় কযা য়র্ন অথফা আাংর্ক আদায় কযা রয়রে। 
 

(১৪) ঠিকবারফ ফনাটি জাযী না করয এফাং ারফক ইজাযাদাযরক ফকান ফনাটি না র্দরয় ায়যাত ভর র্নরারভ ফরদাফস্ত 

ফদয়া রয়রে। 
 

(১৫) অরনক ফক্ষরে ায়যাত ভর আরদৌ ইজাযা ফদয়া য়র্ন। 
 

(১৬) ায়যাত ভররয ৫০% র্নরারভয টাকা র্নরাভ স্থারন আদায় কযা য়র্ন এফাং এরূ ফাধ্যতামূরক র্যরাধরমাগ্য দাফীয 

জন্য অবফধবারফ র্কর্স্ত ভঞ্জুয কযা রয়রে। 
 
(১৭) ায়যাত ভর ইজাযা ফাফদ আদায়ী টাকা মথামথ খারত জভা ফদয়া য়র্ন। 
(১৮) একটি র্নর্দ থষ্ট তার্যখ ম থন্ত ফ থরভাট আদায়কৃত টাকা ফেজাযীরত জভা না র্দরয় র্কয়দাাং আদায়কাযীগণ ারত 

ফযরখরেন। 
(১৯) আদায়ী অথ থ যকার্য খারত জভা র্দরত আদায়কাযীগণ অস্বাবার্ফক র্ফরম্ব করযরেন। 
(২০) আদায়কাযীগণ তারদয জাভানরতয অরথ থয ফিরয় অর্তর্যক্ত অথ থ ারত ফযরখরেন। 
(২১) ফেজাযীরত জভাকৃত অথ থ ফেজাযী র্যর্ট ফযর্জষ্টারযয ারথ থানা যাজস্ব ফা কানুনরগা কর্তথক মাঁিাই কযা য়র্ন । 
(২২) খা জর্ভয ফরদাফস্ত এফাং যকারযয র্নরাভ খর্যদ জর্ভয পুনুঃ ফরদাফরস্তয ফকান ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়র্ন । 
(২৩) ভঞ্জুযীকৃত নাভজাযী ও ফার্ডাং র্ফবর্ক্তকযরণয প্ররয়াজনীয় র্প ফমভন- নাভজাযী র্প, আর্ভন র্প ইতযার্দ আদায় 

কযা য়র্ন। 
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(২৪) ফকান ফকান ফক্ষরে প্রারেয অর্তর্যক্ত ভ্রভণ বাতা প্রদান কযা রয়রে। 
(২৫) যকার্য অথ থ যক্ষণারফক্ষরণয দার্য়রত্ব র্নরয়ার্জত কভ থিাযীরদয র্নকট রত ফকান ফকান ফক্ষরে নগদ জাভানরতয টাকা 

আদায় কযা য়র্ন। জার্ভন মুিররকাও তাযা ম্পাদন করযনর্ন। 
(২৬) ফকান ফকান অর্পর ৬নাং ও ৮নাং ফযর্জষ্টায মথামথবারফ াংযক্ষণ কযা য়র্ন। 
(২৭) অর্ধকাাং তীর অর্পর ১নাং ও ৩নাং র্যটাণ থ ততযী কযা য়র্ন। 
(২৮) যকার্য মানফারনয ‘রগ’ ফর্ ফকান ফকান অর্পর মথামথবারফ াংযক্ষণ কযা য়র্ন এফাং ব্যর্ক্তগত মাতায়ারতয বাড়া 

আদায় কযা য়র্ন। 
(২৯) যকার্য ফটর্ররপারনয জন্য ফকান ফযর্জষ্টায াংযক্ষণ কযা য়র্ন। যকার্য ফটর্ররপারনয অব্যফায কযা রয়রে। 
(৩০) খা জর্ভ অস্থায়ী ফরদাফস্ত ফাফদ প্রাে অথ কর ফক্ষরে আদায় কযা য়র্ন। 
(৩১) দইত টাকা উরবথ অথ থ প্রদারনয ফক্ষরে প্ররয়াজনীয় ‘‘যাজস্ব টিরকট’’ কর ফক্ষরে ফনয়া য়র্ন। 
(৩২) একনা ফরদাফরস্তয টাকা র্ফর্বন্ন ারয আদায় কযা রয়রে। 
(৩৩) আনুলাাংর্গক খযি অরনক ফক্ষরে র্নয়ভ ফর্ভূ থত রয়রে। 
(৩৪) আদায়কৃত যকার্য অথ থ মথাভরয় ফেজাযীরত জভা না ফদয়ায র্যণর্তরত আদায়কাযীরদয ফপাজত রত অরনক ফক্ষরে 

ফখায়া ফগরে। 
(৩৫) অর্ধকাাং তীর ভূর্ভ ব্যফস্থানা ম্যানুরয়ররয র্ততীয় র্যরেরদ ফর্ণ থত ভূর্ভয ফেণীর্ফন্যা করয কৃর্ল-অকৃর্ল ও 

ফার্ণর্জযক ারয ভূর্ভ উন্নয়ন কয র্নধ থাযণ ও আদায় না কযফায দরুন যকারযয আর্থ থক ক্ষর্ত ার্ধত রয়রে । 
(৩৬)  ফফ-আইনীবারফ খা, র্যতযক্ত ও র্ব,র্ জর্ভ নাভজাযী কযা রয়রে। 
(৩৭)  ফফ-আইনীবারফ খা, র্যতযক্ত ও র্ব,র্ জর্ভ ফরটররভন্ট অারযরনয ভাধ্যরভ ব্যর্ক্ত ভার্রকানায় ফযকড থ কযা 

রয়রে। 
 

      ৫। উদঘাটিত তর্ফর তেরূ, ক্ষয়ক্ষর্ত ইতযার্দয র্ফফযণীুঃ  
 

আররািয অথ থ ফৎরয র্ফর্বন্ন ফজরায় াংঘটিত তর্ফর তেরূ, তাভার্দজর্নত ক্ষয়ক্ষর্ত, ফরাভী অনাদায়, ায়যাত ভাররয 

অনাদায়ী ইজাযায টাকা, অনাদায়ী ফা কভ আদায়ী সুদ অফরদাফস্তকৃত ায়যাত ভাররয াংখ্যা, ২নাং ফযর্জষ্টারয ভূয়া ওয়ার্র 

ইতযার্দ অর্নয়ভাফরী র্নরে প্রদর্ থত ররা। 
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২০১৫-২০১৬ রন যাজস্ব র্াফ র্নযীক্ষায ারথ জর্ড়ত টাকায র্ফবাগওয়াযী র্ফফযণ র্নেরুুঃ 
 

ক্রর্ভক নাং র্ফবারগয নাভ আত্মাৎকৃত টাকায র্যভাণ যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ 

১. ঢাকা র্ফবাগ, ঢাকা ৮২৫৫৭৭৪.০০ ২৯৭৩২২৮৪৮.০০ 

১. িট্টগ্রাভ র্ফবাগ, কুর্ভো ১৬৬৯১৬২.০০ ২৫৭৮৬৯৪.১৬ 

২. র্ররট র্ফবাগ, র্ররট ৫১৮০৬৫.০০ ৪৮০১৩৬০২৯.০০ 

৩. যাজাী র্ফবাগ, যাজাী ১০৭৩৪৪৬০.০০ ৮৮১২৫৪৯.০০ 

৪. যাংপুয র্ফবাগ, যাংপুয ১৯৪৭৫১২.০০ ৩২১৭১৭০.৪০ 

৫. ফর্যার র্ফবাগ, ফর্যার ২৪৭৬৬৫.০০ ৩৮২৪৬৯.০০ 

৬. খুরনা র্ফবাগ, খুরনা ২৪১০৭৬৩.০০ ৯৮২০১১৩.৭৫ 

 ফ থরভাট= ২,৫৭,৮৩,৪০১.০০ ৮০,২২,৬৯,৮৭৩.০০ 

 

 

২০১৫-২০১৬ রন যাজস্ব র্াফ র্নযীক্ষায ারথ জর্ড়ত টাকায ফজরাওয়াযী র্ফফযণ র্নেরুুঃ 

 

ক্রর্ভক নাং ফজরায নাভ আত্মাৎকৃত টাকায র্যভাণ যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ 

১. নাযায়ণঞ্জ ২৪৭২২৩ ৬৩৫২৫৩০ 
২. ভার্নকগঞ্জ ১২৭৪০৮ ১৫৪৪৯ 
৩. ফগাারগঞ্জ ৩১৭৮৪ ০ 
৪. জাভারপুয ২৩০৭৫১ ৩৮৭১৭৮২ 
৫. ভয়ভনর্াং (দুঃ) ১১৬৫৬৫ ০ 
৬. ভয়ভনর্াং (উুঃ) ১৫৩১২০ ৬০৫৯৮০ 
৭. মুর্িগঞ্জ ১২৪৮৭৮ ১৮০০ 
৮. র্করাযগঞ্জ ১৬২৩৯৭ ১০৫৭৭৯ 
৯. ফযপুয ১২৪৪৩৫১ ১২৫৩১ 
১০. গাজীপুয ৯৯৬৮৩৭ ৬৩০২৬৫৮ 
১১. ফনেরকাণা ৬৩৯১৫ ৪৫৫২৫৯ 
১২. পর্যদপুয ৫৭০৮৭ ১৭৮৮৬৩৫০ 
১৩. ঢাকা-১ ৩৪৬৭০৩১.৯১ ৬৭৭৫২ 
১৪. ঢাকা-২ ১০৪২২০ ১২৬৬৭৮১৪ 
১৫. ঢাকা-৩ ১৪৯১১৭ ২০৯১০০ 
১৬. ঢাকা-৪ ৪৯১৬৫ ২৪৮৫৯৭৬৫০.২৬ 
১৭. ঢাকা-৫ ৩১৬৭২ ৮৭৭৫ 
১৮. যীয়তপুয ৪২৪৯৫ ৫৬১৯ 
১৯. টাাংগাইর ১৯৮৩৩৭ ২৮৬১০ 
২০. নযর্াংদী ১৩৯৯৪৯ ৮৯৯৩৭ 
২১. যাজফাড়ী ৪৯৯৮৫৬ ০ 
২২. ভাদাযীপুয ১৭৬১৫ ৩৭৪৭৩ 
২৩. িট্টগ্রাভ (উুঃ) ৫৭১০ ৭৬৮৯৬ 
২৪. িট্টগ্রাভ (দুঃ) ৯০৪ ৪৭০৮৩.১৬ 
২৫. কুর্ভো (উুঃ) ২৩৩২৯৯ ১০৫১০৬ 
২৬. কুর্ভো (দুঃ) ১২৮৬৮৮.৫ ১৮২০২৯ 
২৭. ফনায়াখারী ১১২৩৯৯ ৯৪০২৩৩ 
২৮. রক্ষীপুয ১৭৯১৮০ ৩২৩৩৬ 
২৯. ফপনী ৪৩৭৬৬ ২৯৫৭২৮ 
৩০. কক্সফাজায ৮১৪০৪৮ ৩৭৭৬৭২ 
৩১. ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ১০৩৭৬৩ ৭১৫৬ 
৩২. িাঁদপুয ৩২৯২৫ ৫১৪৪৫৫ 
৩৩. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা ১৪৪৭৯ ০ 
৩৪. র্ররট ২২৫৬০.০০ ৪৮০০০০০০০ 
৩৫. ফভৌরবীফাজায ১৩৩৩৯৩ ১৫৮১২ 
৩৬. র্ফগঞ্জ ২৫০৬৪৩ ১৯৬০৭ 
৩৭. সুনাভগঞ্জ ১১১৪৬৯ ১০০৬১০ 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 13 

ক্রর্ভক নাং ফজরায নাভ আত্মাৎকৃত টাকায র্যভাণ যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ 

৩৮. যাজাী ৯৯৬০০ ৩৪৭৮ 
৩৯. নারটায ১৪০১৮৪ ৩৩৬ 
৪০. িাঁাইনফাফগঞ্জ ২৫৫০৭৪ ১৪৫২৭ 
৪১. নওগাঁ ৭৭৪২২৮৫.৯৩ ৯৮৬৪ 
৪২. াফনা ১৬৩১০১ ৩২৫০৭ 
৪৩. র্যাজগঞ্জ ১৭৯৯৯০২ ৮৬৫৬৬৭০ 
৪৪. ফগুড়া ৮৬৭৯৬ ১৭৮৭৭ 
৪৫. জয়পুযাট ৪৪৭৫১৬.৯৫ ৭৭২৯০ 
৪৬. যাংপুয ৩২৩১৭৫ ১০১৪২৫৪.২ 
৪৭. র্দনাজপুয ১৩৬৯৭০ ১৩৩১৯৬৯ 
৪৮. কুর্ড়গ্রাভ ৭৪৬৬৬ ৭০২৬৭৪ 
৪৯. গাইফান্ধা ৯৯২০০ ২৫০ 
৫০. রারভর্নযাট ২৪৬৯৪ ০ 
৫১. ঠাকুযগাঁও ৯৭৭০৮০.৮৭ ৪১০ 
৫২. ঞ্চগড় ৯২২০৩.৫৫ ৯৭১৫১.২১ 
৫৩. নীরপাভাযী ২১৯৫২৩ ৭০৪৬২ 
৫৪. ফর্যার ২০১০৮ ৭০৯০৪ 
৫৫. ফবারা ৩৭২৩৫ ৪০৯৮ 
৫৬. টুয়াখারী ৯৫৮৯৬ ১৯৫৫৯৫ 
৫৭. র্রযাজপুয ১২২১৭ ১০১৩৬২ 
৫৮. ফযগুনা ৭২৪৫৫ ৪০৮০ 
৫৯. ঝারকাঠী ৯৭৫৪ ৬৪৩০ 
৬০. খুরনা ৩৯৯৪৯৩ ৭০৯০১১৬.৯৫ 
৬১. মরায ৪২৮৪৮ ৭৬৫৬ 
৬২. র্ঝনাইদ ১৬৪৮৬৫ ১৯৬৮৬৯০.৩৫ 
৬৩. কুর্ষ্টয়া ৮৩১৭৪.৬৫ ৫৯৯৫৯৭ 
৬৪. াতক্ষীযা ৬১৭৭৭ ৬৬৫০.৫ 
৬৫. ফারগযাট ২৯৩০০৭.৭৫ ১৭৬৪ 
৬৬. চুয়াডাাংগা ৫৫৪০৭ ৬৯৭২৬ 
৬৭. ভাগুযা ৫৮৭০৯ ৭১০৫ 
৬৮. নড়াইর ১২৫১৪৮১.৫ ৬৮৮০৭.৯৫ 

 ফ থরভাট ২,৫৭,৮৩,৪০১.০০ ৮০,২২,৬৯,৮৭৩.০০ 

 
 

 

 

 



ঢাকা র্ফবাগ এয ২০১৫-২০১৬ রনয র্ফরল র্নযীক্ষা প্রর্তরফদনুঃ 

 

bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

1 0০2.1৩ XvKv-1 এর,এ ফক নাং-১৩/২০০৭-২০০৮এয 

ভাধ্যরভ অর্ধগ্রণকৃত ঢাকা ফজরায 

ফতজগাঁও র্ল্প এরাকা ফভৌজার্স্থত 

এওয়াড থ ক্রর্ভক নাং-৪৯৫ এফাং ৪৯৬এ 

ফর্ণ থত আয,এ ১২৪৯ নাং দারগ 

র্ফদ্যভান অফকাঠারভায র্ফর দইফায 

র্যরারধয ভাধ্যরভ ২৬,৪৬,১৭৯/৯২ 

(োর্ি রক্ষ র্েির্ে াজায একত 

উনআর্/৯২)টাকা আত্মাত াংক্রান্ত 

র্ফরল প্রর্তরফদন।  

H ২৬,৪৬,১৭৯/৯২ 

টাকা 

 wntZt(ivt) Gi    স্মাযক নাং-

৩১.০৫.26০০.৮03.০১.০০8.১4- 

১০৯,তার্যখুঃ- ১৭/0৮/১6র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ),ঢাকা-১। 
Ges G `dZ‡ii স্মাযক নাং-

৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০02.১3.৩৮৪                                                       

তার্যখুঃ-০৫/0৯/২০১6র্রুঃ। 

 gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ঢাকা eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q| 

 

   

2 H XvKv-1 এর,এ ফক নাং-১/২০১১-২০১২এয 

ভাধ্যরভ অর্ধগ্রণকৃত ঢাকা ফজরায 

কাটাসুয ফভৌজার্স্থত ৮নাং এওয়াড থ 

ক্রর্ভরকয আয,এ ৮৩২ নাং দারগ 

অর্ধগ্রনকৃত জর্ভয ফিরয় অর্তাযক্ত 

০.০৪৪৮ একয নার জর্ভয র্ফর 

র্যরারধয ভাধ্যরভ 

৬,৯২,৬৭৯/৯৯(েয় রক্ষ র্ফযানিই 

াজায েয়ত ঊনআর্/৯৯) টাকা 

আত্মাত াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  
 

H ৬,৯২,৬৭৯/৯৯ 

টাকা 

 wntZt(ivt) Gi    স্মাযক নাং-

৩১.০৫.26০০.৮03.০১.০০8.১4 

১১০,তার্যখুঃ- ১৭/0৮/১6র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ),ঢাকা-১। 
Ges G `dZ‡ii স্মাযক নাং-

৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০02.১3.৩৮৩                                                       

তার্যখুঃ-০৫/0৯/২০১6র্রুঃ। 

 gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ঢাকা eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q| 
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bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

3 H MvRxcyi MvRxcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 

mxgvbv wba©vibx wewea †gvKÏgv mgy‡n 

mxgvbv wba©vib wd Av`vq bv Kivq 

55,180/- UvKv ivR¯^ÿwZ msµvšÍ 

we‡kl c&ªwZ‡e`b| 

 

H   55,180/-  

UvKv  

wntZt(ivt) Gi   ¯§viKbs- 

31.05.3330.810.53.009.15-

99,ZvwiLt- 29/10/15wLªt,Ges G 

`dZ‡ii 

¯§viKbs31.05.3300.792.01.012.12.

541 ZvwiLt 04/11/2015wL&ªt gva¨‡g 

†Rjv cÖkvmK MvRxcyi eivei cÎ †`qv 

n‡q‡Q| 

 

   

4 H MvRxcyi গাজীপুয ফজরায শ্রীপুয উরজরাধীন 

ফগার্াংগা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ উ- কাযী কভ থকতথা 

জনাফ পজলুর ক ফভাড়র কর্তথক 

আদায়কৃত ভূর্ভ উন্নয়ন কয যকার্য 

খারত জভা না করয ১৭,৭০৭/-(রতয 

াজায াতত াত) টাকা আত্মাৎ 

াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন। 

H ১৭,৭০৭/-  wntZt(ivt) Gi   ¯§viKbs- 

31.05.3330.810.01.003.14-

121,ZvwiLt- 31/12/15wLªt,Ges G 

`dZ‡ii 

¯§viKbs31.05.3300.792.01.012.12.

09 ZvwiLt 10/01/2016ywL&ªt gva¨‡g †Rjv 

cÖkvmK MvRxcyi eivei cÎ †`qv n‡q‡Q| 

 

   

5 H MvRxcyi গাজীপুয ফজরায কাার্য়া 

উরজরাধীন ফটাক নয়নফাজায 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

কাযী কভ থকতথা জনাফ ফভাুঃ ফরার 

উর্দ্দন কর্তথক র্ফর্বন্ন ন্থায় আদায়কৃত 

ভূর্ভ উন্নয়ন কয যকার্য খারত জভা না 

করয ৭৩,৭১২/-(র্তয়ািয াজায 

াতত ফায) টাকা আত্মাৎ াংক্রান্ত 

র্ফরল প্রর্তরফদন। 

 

H ৭৩,৭১২/-  wntZt(ivt) Gi   ¯§viKbs- 

31.05.3330.810.01.003.16-

48,ZvwiLt- 24/05/16wLªt,Ges G 

`dZ‡ii 

¯§viKbs31.05.3300.792.01.012.12.

244 ZvwiLt 07/06/2016 wL&ªt gva¨‡g 

†Rjv cÖkvmK MvRxcyi eivei cÎ †`qv 

n‡q‡Q| 
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bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

6 H MvRxcyi  গাজীপুয ফজরায কাার্য়া 

উরজরাধীন ফটাক নয়নফাজায  

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

উ-কাযী কভ থকতথা জনাফ খর্ফয 

উর্দ্দন ফভাো কর্তথক র্ফর্বন্ন ন্থায় 

আদায়কৃত ভূর্ভ উন্নয়ন কয যকার্য 

খারত জভা না করয ৬৩,৬৯৩/-(ফতলর্ট্ট 

াজায েয়ত র্তযানিই) টাকা 

আত্মাৎ াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  

 
 

H ৬৩,৬৯৩/- 

টাকা  

 wntZt(ivt) Gi   ¯§viKbs- 

31.05.3330.810.01.003.16-

৩৮,ZvwiLt- ০৩/05/16wLªt,Ges G 

`dZ‡ii 

¯§viKbs31.05.3300.792.01.012.12.

24৫ ZvwiLt 07/06/2016 wL&ªt gva¨‡g 

†Rjv cÖkvmK MvRxcyi eivei cÎ †`qv 

n‡q‡Q| 

 

   

৭ H MvRxcyi   গাজীপুয ফজরায কাার্য়া 

উরজরাধীন িাঁদপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পরয ইউর্নয়ন ভূর্ভ উ-কাযী 

কভ থকতথা জনাফ ফভাুঃ কাওোয ফারন 

ফভাো কর্তথক র্ফর্বন্ন ন্থায় আদায়কৃত 

ভূর্ভ উন্নয়ন কয যকার্য খারত জভা না 

করয ২৭,২৯৩/-(াতা াজায দইত 

র্তযানিই) টাকা আত্মাৎ াংক্রান্ত 

র্ফরল প্রর্তরফদন। 
 

H ২৭,২৯৩/- টাকা   wntZt(ivt) Gi    স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৩৩৩৬.৮১০.০১.০০৩.১৬-

৩৭,তার্যখুঃ- ০৩/০৫/১৬র্রুঃ Ges G 

`dZ‡ii 

¯§viKbs31.05.3300.792.01.012.12.

24৬ ZvwiLt 07/06/2016 wL&ªt gva¨‡g 

†Rjv cÖkvmK MvRxcyi eivei cÎ †`qv 

n‡q‡Q| 

 

   

৮ H MvRxcyi গাজীপুয ফজরায কাার্য়া 

উরজরাধীন িাঁদপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পরয ইউর্নয়ন ভূর্ভ কাযী 

কভ থকতথা জনাফ র্দরী কুভায ফদ কর্তথক 

র্ফর্বন্ন ন্থায় আদায়কৃত ভূর্ভ উন্নয়ন 

কয যকার্য খারত জভা না করয 

২,৭৩,৯৪২/-(দই রক্ষ র্তয়ািয  াজায 

নয়ত র্ফয়ার্ে) টাকা আত্মাৎ 

াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  

H ২,৭৩,৯৪২/- টাকা   wntZt(ivt) Gi    স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৩৩৩৬.৮১০.০১.০০৩.১৬-

৩৬,তার্যখুঃ- ০৩/০৫/১৬র্রুঃ Ges G 

`dZ‡ii 

¯§viKbs31.05.3300.792.01.012.12.

24৭ ZvwiLt 07/06/2016 wL&ªt gva¨‡g 

†Rjv cÖkvmK MvRxcyi eivei cÎ †`qv 

n‡q‡Q| 

 
   



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 17 

bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

9 012.12 MvRxcyi MvRxcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjvaxb evwoqv 

BDwbqb f~wg Awd‡mi BDwbqb f~wg Dc-

mnKvix Kg©KZ©v †eMg †kdvjx Av³vi 

KZ©„K evwYwR¨Kfv‡e cwiPvwjZ QzwU 

wi‡mvU© GÛ wcKwbK ¯úU Gi f~wg Dbœqb 

Ki Kgnv‡i/B”QvK…Zfv‡e gbMov nv‡i 

Ges K‡qKwU †Rv‡Zi f~wg Dbœqb Ki 

Avi Gm †iK‡W© evox D‡jøL _vKv m‡Z¡&I 

wba©vwiZ nvi A‡cÿv Kg nv‡i I my` Kg 

Av`vq Kivi d‡j 6,08,093/- (Qq jÿ 

AvU  nvRvi wZivbeŸB)UvKv ivR¯^ÿwZ 

msµvšÍ we‡kl c&ªwZ‡e`b| 

 

 

2014-15   6,08,093/-

UvKv| 

wntZt(ivt) Gi   ¯§viKbs- 

31.05.3330.810.01.003.15-

91,ZvwiLt-30/09/15wLªt,Ges G 

`dZ‡ii 

¯§viKbs31.05.3300.792.01.012.12.

487 ZvwiLt 11/10/2015wL&ªt gva¨‡g 

†Rjv cÖkvmK MvRxcyi eivei cÎ †`qv 

n‡q‡Q| 

 

 

  

১০ H MvRxcyi MvRxcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjvi   AšÍf~³ 

Awc©Z m¤úwËi 1.26 GKi m¤ú~Y© cyKzi 

me©‡kl Av‡`k †gvZv‡eK evwYwR¨Kfv‡e 

wZb erm‡ii wfwË‡Z cÖKv‡k¨ wbjv‡gi 

gva¨‡g m‡eŸv©”P WvKKvixi AbyKz‡j jxR 

cÖ̀ vb bv K‡i K…wl Rwg wn‡m‡e GK 

erm‡ii wfwË‡Z jxR cÖ`vb Kivq 

miKv‡ii 2,19,330/- UvKv Avw_©K ÿwZ 

msµvšÍ we‡kl c&ªwZ‡e`b| 

 

 

H   2,19,330/- 

UvKv 

wntZt(ivt) Gi   ¯§viKbs- 

31.05.3330.810.53.009.15-

97,ZvwiLt- 21/10/15wLªt,Ges G 

`dZ‡ii 

¯§viKbs31.05.3300.792.01.012.12.

535 ZvwiLt 01/11/2015wL&ªt gva¨‡g 

†Rjv cÖkvmK MvRxcyi eivei cÎ †`qv 

n‡q‡Q| 

 

   

১১ 0৮৬.12 XvKv-২ ঢাকা ফজরায নফাফগঞ্জ উরজরাধীন ২০ 

একয ম থন্ত খা জরভাররয ইজাযায 

ফভয়াদ ফল ওয়ায যও ৩(র্তন) টি 

র্কর্স্তয ভরধ্য ২টি র্কর্স্তয টাকা আদায় না 

ওয়ায় যকারযয যাজস্ব ক্ষর্ত 

১,৭৮,৪০৮/-(এক রক্ষ আটািয াজায 

িাযত আট) টাকা এফাং ১৪২২ ফাাংরা 

রত ১৪২৪ ফাাংরা রনয জন্য ফতযটি 

জরভার ইজাযায র্র্ডউর র্ফর্ক্রয 

৬,৫০০/-(েয় াজায াঁিত) টাকায 

H   ১,৭৮,৪০৮/- 

টাকা। 

wntZt(ivt) Gi    স্মাযক নাং-

৩১.০৫.26০০.৮0৪.০১.০১৪.১৬-

২১,তার্যখুঃ- ০৮/ 0৫/১6র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ),ঢাকা- ২ ।র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ),ঢাকা- ২। 
Ges G `dZ‡ii স্মাযক নাং-

৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০86.১2.২০৮                                                        

তার্যখুঃ-২২/05/২০১6র্রুঃ। 

 gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ঢাকা eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q| 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 18 

bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

িারান না াওয়ায উয র্ফরল 

প্রর্তরফদন। 

 

 

   

১২ H XvKv-২ ঢাকা ফজরায নফাফগঞ্জ উরজরায ারফক 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) জনাফ মুাম্মদ 

র্দ উো (১৬১১৪) কর্তথক আয এ 

ফযকরড থ ১নাং খা খর্তয়ারনয যকার্য 

স্বাথ থ াংর্িষ্ঠ ১৫(রনয) তক ফাজায 

ফেণীয খা জর্ভ র্নে আদাররতয যারয়য 

আররারক ভূর্ভ ভন্ত্রণাররয়য র্যে 

উরক্ষা করয নাভজাযী কযায় 

৫৯,১৮,০১০/-(ঊনলাট রক্ষ আঠায াজায 

দ) টাকা যকার্য ম্পর্ি ফফারতয   

উয র্ফরল প্রর্তরফদন। 

H   ৫৯,১৮,০১০/- 

টাকা। 

wntZt(ivt) Gi    স্মাযক নাং-

৩১.০৫.26০০.৮0৪.০১.০১৪.১৬-

২০,তার্যখুঃ- ০২/ 0৫/১6র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ),ঢাকা- ২। 
Ges G `dZ‡ii স্মাযক নাং-

৩১.০৫.26০০.৭৯২.০১.০86.১2.২০৯                                                        

তার্যখুঃ-২২/05/২০১6র্রুঃ। 

 gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ঢাকা eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q| 

 
   

১৩ 0৫০.12 মুিীগঞ্জ   মুিীগঞ্জ ফজরায শ্রীনগয উরজরাধীন 

দয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ উ-কাযী কভ থকতথা জনাফ ফভাুঃ 

র্গয়া উর্দ্দন কর্তথক র্ফর্বন্ন ন্থায় 

আদায়কৃত ভূর্ভ উন্নয়ন কয যকার্য 

খারত জভা না করয ৮,৫০৮/- টাকা 

আত্মাৎ াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  

 

H ৮,৫০৮/- 

টাকা। 

------- র্নষ্পর্ি। 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 19 

bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

১৪ H মুিীগঞ্জ মুিীগঞ্জ ফজরায ফরৌজাং উরজরাধীন 

ফফজগাও ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ কাযী কভ থকতথা জনাফ 

ফভাুঃ আব্দুর কুদ্দু (বাযপ্রাপ্ত)  কর্তথক 

যকার্য আদায়ী ৯ ,৮৭৬/-(নয় াজায 

আটত র্েয়ািয) টাকা আত্মাৎ 

াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন। 

 

H ৯,৮৭৬/- টাকা।  wntZt(ivt) Gi    স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৫৯০০.৮০৬.০১.০১০.১৩-

২৯,তার্যখুঃ-০২/০৬/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ),মুিীগঞ্জ 

Ges G `dZ‡ii স্মাযক নাং-

৩১.০৫.59০০.৭৯২.০১.০50.১২.257                                                       

তার্যখুঃ- 14/06/২০১6র্রুঃ 

 gva¨‡g †Rjv cÖkvmK মুিীগঞ্জ eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q| 

 

১৫ 0৬০.12 নাযায়নগঞ্জ নাযায়নগঞ্জ ফজরায রুগঞ্জ 

উরজরাধীন রুগঞ্জ ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পরয ইউর্নয়ন ভূর্ভ উ-কাযী 

(ারফক) কভ থকতথা জনাফ ফভাুঃ গুরজায 

ফারন কর্তথক কর্তথরক্ষয স্বাক্ষয জার 

করয ভূয়া নাভজাযীয ভাধ্যরভ ফজাত 

সৃজন পূফ থক র্ড,র্,আয,ি থা,ভূর্ভ উন্নয়ন 

কয আদায় কযা াংক্রান্ত র্ফরল 

প্রর্তরফদন। 

H --------- ----------- wntZt(ivt) Gi    স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৬৭০০.৮০৭.০১.০০৫.১৩-

৩০,তার্যখুঃ-০৪/০৫/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), নাযায়নগঞ্জGes G 

`dZ‡ii স্মাযক নাং-

৩১.০৫.6৭০০.৭৯২.০১.০60.১২.272                                                        

তার্যখুঃ-27/06/২০১6র্রুঃ gva¨‡g †Rjv 

cÖkvmK নাযায়নগঞ্জ eivei cÎ †`qv 

n‡q‡Q| 

 

১৬ H নাযায়নগঞ্জ নাযায়নগঞ্জ ফজরায দয উরজরাধীন 

ারফক কার্পুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পরয ইউর্নয়ন ভূর্ভ কাযী 

কভ থকতথা জনাফ আব্দুর জর্রর  কর্তথক 

এ এ ফযকরড থ যকার্য খা ০.২৯ 

একয ম্পর্ি ফফআইনী বারফ নাভজাযী 

জভাবাগ কযা াংক্রান্ত  র্ফরল 

প্রর্তরফদন। 
 

 

 

H --------- ----------- wntZt(ivt) Gi    স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৬৭০০.৮০৭.০১.০০৫.১৩-

৫০,তার্যখুঃ-১০/০৭/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), নাযায়নগঞ্জGes G 

`dZ‡ii স্মাযক নাং-

৩১.০৫.6৭০০.৭৯২.০১.০60.১২.৩৮২                                                        

তার্যখুঃ-০৫/0৯/২০১6র্রুঃ gva¨‡g †Rjv 

cÖkvmK নাযায়নগঞ্জ eivei cÎ †`qv 

n‡q‡Q| 

 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 20 

bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

১৭ 0১৯.12 র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায ইটনা উরজরাধীন 

যায়টুটী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ কাযী কভ থকতথা জনাফ 

ফভাুঃ নু রুর ইরাভ কর্তথক যকার্য 

আদায়ী ১,০৬,৫১৫/-( এক রক্ষ েয়  

াজায াঁিত ফনয) টাকা আত্মাৎ 

াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  

 

 

H ১,০৬,৫১৫/- 

টাকা। 

----------- র্নষ্পর্ি। 

১৮ 0৮২.12 যাজফাড়ী  

  

 

যাজফাড়ী ফজরায াাংা উরজরাধীন 

ভাোড়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ উ- কাযী কভ থকতথা 

জনাফ ফভাুঃ আবু াোন  কর্তথক যকার্য 

আদায়ী ১,৫৭,৭৭৮/-( এক রক্ষ াতান্ন 

াজায াতত আটািয) টাকা 

আত্মাৎ াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  

H ১,৫৭,৭৭৮/-  

টাকা।  

----------- wntZt(ivt) Gi   স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৮২৭৩.৮২২.০১.০২৬.১৩-

৯৮,তার্যখুঃ-২২/১১/১৫র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), যাজফাড়ী এফাং এ  

`dZ‡ii                           স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৮২০০.৭৯২.০১.০৮২.১২.596                                                         

তার্যখুঃ-01/১2/২০১৫র্রুঃ। 

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK যাজফাড়ী eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q। 
 

১৯ 0০১.1৬ ফযপুয  

  

 

ফযপুয ফজরায নকরা উরজরাধীন 

দয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প এয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ উ-কাযী কভ থকতথা 

কর্তথক র্ফর্বন্ন উারয় যকাযী আদায়ী 

৩,০৬,৪৭৮/-(র্তন রক্ষ েয় াজায 

িাযত আটািয) টাকা যকার্য 

ফকালাগারয জভা না র্দরয়  আত্মাত 

াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  

H ৩,০৬,৪৭৮/--  

টাকা।  

----------- wntZt(ivt) Gi   স্মাযক নাং -

৩১.০৫.৮৯৬৭.৮১৭.০১.০০৭.১৬-

০৬,তার্যখুঃ- ২১/০১/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ),ফযপুয এফাং এ  

`dZ‡ii   স্মাযক নাং-

৩১.০৫.89০০.৭৯২.০১.০0১.১6.31                                                         

তার্যখুঃ-26/0১/২০১6র্রুঃ                                           

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ফযপুয eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q। 
 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 21 

bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

২০ H ফযপুয  

  

 

ফযপুয ফজরায নকরা উরজরাধীন 

দয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ কাযী কভ থকতথা জনাফ 

এ,এভ,এ ভামুন                         

কর্তথক িারান জার্রয়ার্তয 

ভাধ্যরভ যকারযয ৩ ,০০,০০০/-(র্তন 

রক্ষ) টাকা আত্মাৎাংক্রান্ত র্ফরল 

প্রর্তরফদন।  

 

H ৩,০০,০০০/- 

টাকা।  

----------- wntZt(ivt) Gi   স্মাযক নাং -

৩১.০৫.৮৯৬৭.৮১৭.০১.০০৭.১৬-

১১,তার্যখুঃ- ১১/০২/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ),ফযপুয এফাং এ  

`dZ‡ii   স্মাযক নাং-

৩১.০৫.89০০.৭৯২.০১.০0১.১6.৭৫                                                         

তার্যখুঃ-2২/0২/২০১6র্রুঃ                                           

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ফযপুয eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q। 
 

২১ 0৬২.12 ভার্নকগঞ্জ  ভার্নকগঞ্জ ফজরায র্ঘওয উরজরাধীন 

দয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ কাযী কভ থকতথা জনাফ ফভাুঃ 

ইাক আরী ভূর্ভ উন্নয়ন কয ফাফদ 

যকার্য আদায়ী ১২,৪৩৯/-( ফায  

াজায িাযত উনির্ে) টাকা 

আত্মাৎ াংক্রান্ত র্ফরল  প্রর্তরফদন। 

 

H ১২,৪৩৯/- 

টাকা।  

----------- wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৫৬২২.৮০৮.০১.০০৯.১৬-

২৪,তার্যখুঃ- ১০/০৪/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), ভার্নকগঞ্জ। 
 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.56০০.৭৯২.০১.০62.১২.185                                                       

তার্যখুঃ- ১০/05/২০১6র্রুঃ                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ফযপুয eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q। 
 

২২ H ভার্নকগঞ্জ  ভার্নকগঞ্জ ফজরায র্ঘওয উরজরাধীন 

ফার্রয়ারখাড়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ কাযী কভ থকতথা জনাফ 

ফভাুঃ ফানামুর্দ্দন (ফতথভারন র্ঙ্গাইয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পর কভ থযত) ভূর্ভ 

উন্নয়ন কয ফাফদ যকার্য আদায়ী 

৬,৮০৮/-(েয়  াজায আটত আট) 

টাকা আত্মাৎ াংক্রান্ত র্ফরল  

প্রর্তরফদন। 

H ৬,৮০৮/- 

টাকা।  

----------- wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৫৬২২.৮০৮.০১.০০৯.১৬-

৩৩,তার্যখুঃ- ১৫/০৫/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), ভার্নকগঞ্জ। 
 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.56০০.৭৯২.০১.০62.১২.২২5                                                       

তার্যখুঃ- ৩০/05/২০১6র্রুঃ                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ফযপুয eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q। 
 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 22 

bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

২৩ H ভার্নকগঞ্জ  ভার্নকগঞ্জ ফজরায র্যযাভপুয 

উরজরাধীন িারা ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পরয ইউর্নয়ন ভূর্ভ কাযী 

কভ থকতথা জনাফ ফভাুঃ আব্দু োিায 

ফভাো (ফতথভারন অফয প্রস্তর্তমুরক 

ছুটিরত) র্ফর্বন্ন ন্থায় যকার্য আদায়ী 

৬,১০৭/-(েয়  াজায একত  াত) 

টাকা আত্মাৎ াংক্রান্ত র্ফরল  

প্রর্তরফদন। 

 

H ৬,১০৭/- 

টাকা।  

----------- wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৫৬২২.৮০৮.০১.০০৯.১৬-

৪১,তার্যখুঃ- ০১/০৬/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), ভার্নকগঞ্জ। 
 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.56০০.৭৯২.০১.০62.১২.২5১                                                       

তার্যখুঃ- ০৮/0৬/২০১6র্রুঃ                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ফযপুয eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q।  
 

২4 0১৩.1৩ টাাংগাইর  টাাংগাইর ফজরায ঘাটাইর উরজরাধীন 

ধরাাড়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ উ-কাযী কভ থকতথা 

জনাফ ফভাুঃ নজরুর ইরাভ খান 

র্ফর্বন্ন ন্থায় যকার্য আদায়ী 

৩,৫৫৬/- টাকা আত্মাৎ াংক্রান্ত 

র্ফরল  প্রর্তরফদন। 

 

H ৩,৫৫৬/-- 

টাকা।  

-----------                  র্নষ্পর্ি। 

 

২৫ H টাাংগাইর  টাাংগাইর ফজরায দয উরজরাধীন 

ঘার্যদা,গারা ও ফার্ঘর ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পরয জনাফ ফভাুঃ ফাারুর ইরাভ 

তালুকদায এফাং জনাফ ফভাুঃআব্দুয 

যাজ্জাক কর্তথক মথাক্ররভ ১,১৮২/- ও 

২,৬৬১/- টাকা যকার্য ফকালাগারয 

জভা না র্দরয়  আত্মাত াংক্রান্ত 

র্ফরল প্রর্তরফদন। 

H ১,১৮২/- ও ২,৬৬১/- 

টাকা 

----------- wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৯৩০০.৮১৪.০১.০০১.১৫-১৪৪ ও 

১৪৫,তার্যখুঃ- ২১/১২/১৫র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), টাাংগাইর। 
 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৯৩০০.৭৯২.০১.০১৩.১৩.২১                                                       

তার্যখুঃ- ২১/০১/২০১৬র্রুঃ                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK টাাংগাইর eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q।  
 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 23 

bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

২৬ H টাাংগাইর  টাাংগাইর ফজরায নাগযপুয 

উরজরাধীন াকুটিয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প  ও ফৌয ভূর্ভ অর্পরয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ কাযী কভ থকতথাগণ 

কর্তথক  মথাক্ররভ ১,৪২৯/- ও ২,৮৭৮/- 

টাকা যকার্য ফকালাগারয জভা না 

র্দরয়  তেরু াংক্রান্ত র্ফরল  

প্রর্তরফদন। 

 

H ১,৪২৯/- ও ২,৮৭৮/- 

টাকা। 

----------- wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৯৩০০.৮১৪.০১.০০১.১৫-১৪৪ ও 

১৭,তার্যখুঃ- ১০/০৩/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), টাাংগাইর। 
 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৯৩০০.৭৯২.০১.০১৩.১৩.১৪০                                                       

তার্যখুঃ- ০৪/০৪/২০১৬র্রুঃ                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK টাাংগাইর eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q।  
 

২৭ H টাাংগাইর  টাাংগাইর ফজরায ধনফাড়ী 

উরজরাধীন ধনফাড়ী ও ফীযতাযা 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

উ- কাযী কভ থকতথা জনাফ ফভাুঃ 

আব্দুো আর ফভার্ভন কর্তথক ৭,১২৪/- 

(াত াজায একত ির্ি) টাকা 

যকার্য ফকালাগারয জভা না র্দরয়  

আত্মাত াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  

H ৭,১২৪/-টাকা। ----------- wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৯৩০০.৮১৪.০১.০০১.১৫-

৪৪,তার্যখুঃ- ০২/০৮/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), টাাংগাইর। 
 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৯৩০০.৭৯২.০১.০১৩.১৩.৩৭৭                                                       

তার্যখুঃ- ০১/০৯/২০১৬র্রুঃ                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK টাাংগাইর eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q।  
 

২৮ 0১৩.12 ফনেরকানা  ফনেরকানা ফজরায খার্রয়াজুযী 

উরজরাধীন িাকুয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পরয জনাফ সুর্জত িন্দ্র যকায 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ কাযী কভ থকতথা কর্তথক 

যকাযী আদায়ী ৬,৪৫০/- (েয় াজায  

িাযত ঞ্চা) টাকা আত্মাত 

াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  

H ৬,৪৫০/--টাকা। ----------- wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৭২৩৮.৮১৫.০১.০০০.১৫- 

১২৯,তার্যখুঃ- ১০/১২/১৫র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), ফনেরকানা। 
 

 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৭২০০.৭৯২.০১.০১৩.১২.৬২৩                                                        

তার্যখুঃ-৩১/১2/২০১৫র্রুঃ                                                                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ফনেরকানা eivei 

cÎ †`qv n‡q‡Q।  
 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 24 

bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

২৯ H ফনেরকানা   ফনেরকানা ফজরায ভদন উরজরাধীন 

নারয়কপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয 

জনাফ ফভাুঃ যর্পকুর ইরাভ, ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ কাযী কভ থকতথা কর্তথক ৮,৯২২/-

(আট াজায নয়ত ফাই) টাকা 

যকার্য ফকালাগারয জভা না র্দরয়  

আত্মাত াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  

H ৮,৯২২/-টাকা। ----------- wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৭২৩৮.৮১৫.০১.০০০.১৫- 

১৮,তার্যখুঃ- ০২/০৩/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), ফনেরকানা। 
 

 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৭২০০.৭৯২.০১.০১৩.১২.১১৩                                                        

তার্যখুঃ-১৪/০৩/২০১৬র্রুঃ                                                                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ফনেরকানা eivei 

cÎ †`qv n‡q‡Q।  
 

২৯ H ফনেরকানা  ফনেরকানা ফজরায আটাড়া উরজরা 

ভূর্ভ অর্পরয অর্ থত ম্পর্ি াখায 

জনাফ ফভাুঃ াভছুয যভান, র্ব,র্ 

কাযী কভ থকতথা কর্তথক ৬,৩৫০/-(েয় 

াজায র্তনত ঞ্চা) টাকা যকার্য 

ফকালাগারয জভা না র্দরয়  তেরু 

াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন। 
 

 

 

H ৬,৩৫০/- 

টাকা। 

 wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৭২৩৮.৮১৫.০১.০০০.১৫- 

৩৩,তার্যখুঃ- ২৯/০৪/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), ফনেরকানা। 
 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৭২০০.৭৯২.০১.০১৩.১২.২২৩                                                        

তার্যখুঃ- ৩০/০৫/২০১৬র্রুঃ                                                                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ফনেরকানা eivei 

cÎ †`qv n‡q‡Q।  
 

৩০ H ফনেরকানা  ফনেরকানা ফজরায দূগ থাপুয উরজরায 

র্ফর্যর্র্য ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয 

র্াফ র্নযীক্ষায় ড়ক ও জনথ 

র্ফবারগয ভূর্ভ উন্নয়ন কয ১/- টাকা 

ারয আদায় না কযায় ১,৫৮,৫৮৪/- 

টাকা যাজস্বক্ষর্ত াংক্রান্ত র্ফরল  

প্রর্তরফদন। 
 

 

 

H   ১,৫৮,৫৮৪/- 

টাকা। 

wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৭২৩৮.৮১৫.০১.০০০.১৫- 

১০১,তার্যখুঃ- ২৮/০৭/১৫র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), ফনেরকানা। 
 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৭২০০.৭৯২.০১.০১৩.১২.৪৮৯                                                        

তার্যখুঃ- ১১/১০/২০১৫র্রুঃ                                                                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ফনেরকানা eivei 

cÎ †`qv n‡q‡Q।  
 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 25 

bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

৩1 0০৭.1৩ জাভারপুয  জাভারপুয ফজরায ফদওয়ানগঞ্জ 

উরজরাধীন আভখাওয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পরয ইউর্নয়ন ভূর্ভ কাযী 

কভ থকতথা কর্তথক ভূর্ভ উন্নয়ন কয ফাফদ 

যকার্য আদায়ী ৩৬,৯৯৮/- টাকা 

আত্মাত এফাং ১১,৯৬,৪৬৯/- টাকা 

যাজস্বক্ষর্ত াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন। 
 

 

 

H ৩৬,৯৯৮/-  

টাকা। 

১১,৯৬,৪৬৯/- 

টাকা। 

wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৩৯০০.৮১৬.০১.০২৯.০৩-

২৫,তার্যখুঃ- ১২/০৮/১৫র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), জাভারপুয। 

 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৩৯০০.৭৯২.০১.০০৭.১৩-৪১৩                                                        

তার্যখুঃ- ২৫/০৮/২০১৫র্রুঃ                                                                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK জাভারপুয eivei 

cÎ †`qv n‡q‡Q।  
 

৩২ H জাভারপুয  জাভারপুয ফজরায ভাদাযগঞ্জ 

উরজরায ফজাযকারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পরয জনাফ ফভাুঃ খাররদর ইরাভ 

ইউর্নয়ন ভুর্ভ কাযী কভ থকতথা কর্তথক 

ভূর্ভ উন্নয়ন কয ফাফদ আদায়ী 

২৪,১৮০/- (ির্ি াজায একত 

আর্) টাকা আত্মাত াংক্রান্ত র্ফরল 

প্রর্তরফদন।  

 

 

H ২৪,১৮০/-টাকা।                   র্নষ্পর্ি। 

 

 

৩৩ H জাভারপুয  জাভারপুয ফজরায র্যলাফাড়ী 

উরজরায র্বর্ র্নফ থাী াখায ২০১৪-

১৫ইাং রনয র্াফ র্নযীক্ষায় র্বর্ 

ইজাযায় নর্থ নাং-৬০/৭১-৭২ এয 

ইজাযায টাকা কভ ারয আদায় কযায় 

যকারযয ১,৭২,৯৬৮/- (এক রক্ষ 

ফাািয াজায নয়ত আটলর্ট্ট) টাকা 

আর্থ থক াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  

 

H   ১,৭২,৯৬৮/- টাকা। wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৩৯০০.৮১৬.০১.০২৯.০৩-

৪৪,তার্যখুঃ- ০১/১১/১৫র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), জাভারপুয। 

 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৩৯০০.৭৯২.০১.০০৭.১৩-৫৯৯                                                        

তার্যখুঃ- ০৮/১২/২০১৫র্রুঃ                                                                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK জাভারপুয eivei 

cÎ †`qv n‡q‡Q।  
 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 26 

bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

৩৪ H জাভারপুয  জাভারপুয ফজরায ফকীগঞ্জ 

উরজরাধীন ধানুয়া কাভারপুয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয ভূর্ভ উন্নয়ন 

কয কভ আদায় ও আদায় না কযায় 

ফভাট ৩,৪৮,৩৪৫/-(  র্তন রক্ষ 

আটির্ে াজায র্তনত পঁয়তার্ে) 

টাকা যাজস্ব ক্ষর্ত াংক্রান্ত র্ফরল 

প্রর্তরফদন। 

H   ৩,৪৮,৩৪৫/-টাকা। wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৩৯০০.৮১৬.০১.০২৯.০৩-

১৫,তার্যখুঃ- ২৪/০২/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), জাভারপুয। 

 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৩৯০০.৭৯২.০১.০০৭.১৩-১১৮                                                        

তার্যখুঃ- ২০/০৩/২০১৬র্রুঃ                                                                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK জাভারপুয eivei 

cÎ †`qv n‡q‡Q।  
 

৩৫ H জাভারপুয  জাভারপুয ফজরায ইরাভপুয 

উরজরাধীন ফগায়াররযিয ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্পরয ইউর্নয়ন ভূর্ভ কাযী 

কভ থকতথা জনাফ ফভাুঃ খাররদর ইরাভ 

কর্তথক ভূর্ভ উন্নয়ন কয ফাফদ আদায়ী 

ফভাট ৮,৪৩৭/-(আট াজায িাযত 

াঁইর্ে) টাকা আত্মাত াংক্রান্ত 

র্ফরল প্রর্তরফদন। 
 

 

 

H ৮,৪৩৭/- টাকা।   ---------- wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৩৯০০.৮১৬.০১.০২৯.০৩-

৫৫,তার্যখুঃ- ০১/০৬/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), জাভারপুয। 

 এফাং এ  `dZ‡ii  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৩৯০০.৭৯২.০১.০০৭.১৩-২৬৭                                                        

তার্যখুঃ- ২২/০৬/২০১৬র্রুঃ                                                                                                                                                

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK জাভারপুয eivei 

cÎ †`qv n‡q‡Q।  
 

৩৬ ১৬৫.1১ ভয়ভনর্াং ভয়ভনর্াং ফজরায ফগৌযীপুয 

উরজরাধীন বাাংনাভাযী ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পরয ইউর্নয়ন ভূর্ভ উ-কাযী 

কভ থকতথা কর্তথক র্ফর্বন্ন উারয় আদায়ী 

২৬,১১০/-(োর্ি াজায একত দ) 

টাকা যকার্য ফকালাগারয জভা না 

র্দরয়  আত্মাত াংক্রান্ত র্ফরল 

প্রর্তরফদন।  

 

 

H ২৬,১১০/- টাকা।   ---------- wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.৬১২৩.৮১১.০১.০০০.১৬-

৩৭,তার্যখুঃ- ১৯/০৫/১৬র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ),ভয়ভনর্াং(উিয)। 

 এফাং এ  `dZ‡ii   স্মাযক নাং-

৩১.০৫.61০০.৭৯২.০১.165.১১.২৩৬                                                      

তার্যখুঃ- ০২/06/২০১6র্রুঃ                                                                                                                                                                                                    

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK ভয়ভনর্াং eivei 

cÎ †`qv n‡q‡Q।  
 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 27 

bs bw_ bs ‡Rjvi 

bvg 

welq mb AvZ¥mvZ ivR¯^ ÿwZ gšÍe¨/M„nxZ Kvh©µg 

৩৭ 0৪২.1১ পর্যদপুয পর্যদপুয দয ফৌযবায অধীনস্থ ৮টি 

াট ফাজারযয ইজাযা মূরেয উয ৫% 

ফরাভীয টাকা ৭-ভূর্ভ যাজস্ব খারত ভাং 

২৩,৪৪,৭৩৭/- টাকা জভা না কযা 

াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  

 

 

H     ২৩,৪৪,৭৩৭/-টাকা wntZt(ivt) Gi স্মাযক নাং-

৩১.০৫.২৯৫৬.৮১৮.০১.০১১.১৫-

৮০,তার্যখুঃ- ১/০৯/১৫র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ), পর্যদপুয। 

 এফাং এ  `dZ‡ii   স্মাযক নাং-

৩১.০৫.২৯০০.৭৯২.০১.০৪২.১১.৪৫৪                                                      

তার্যখুঃ- ০৮/0৯/২০১৫র্রুঃ                                                                                                                                                                                                    

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK পর্যদপুয eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q।  
 

৩৮ H পর্যদপুয পর্যদপুয ফজরায নগযকাদা 

উরজরাধীন নগযকাদা ফৌযবায 

াট ফাজারযয ১৪২২ াররয ইজাযায 

মূরেয উয ৫% ারাভীয টাকা ৭-

ভূর্ভ যাজস্বখারত ভাং-১,২২,০৫০/-(এক 

রক্ষ ফাই াজায ঞ্চা) টাকা 

যকার্য ফকালাগারয জভা না কযা 

াংক্রান্ত র্ফরল প্রর্তরফদন।  
 

 

 

 

H     ১,২২,০৫০/-টাকা wntZt(ivt) Gi  স্মাযক নাং-

৩১.০৫.২৯৬২.৮১৮.০১.০১১.১৫-

০২,তার্যখুঃ-০৩/১২/১৫র্রুঃ,র্াফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাুঃ),পর্যদপুয। 

 এফাং এ  `dZ‡ii   স্মাযক নাং-

৩১.০৫.29০০.৭৯২.০১.০৪2.১1.19                                                          

তার্যখুঃ- 18/0১/২০১6র্রুঃ। 
 

gva¨‡g †Rjv cÖkvmK পর্যদপুয eivei cÎ 

†`qv n‡q‡Q।  
 

 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 28 

যাজাী র্ফবাগ এয ২০১৫-২০১৬ রনয র্ফরল র্নযীক্ষা প্রর্তরফদনুঃ 
 

 নং নথি নং 
 
 

জেরায নাভ থফলয় ন আত্মাত যােস্বক্ষথত ভন্তফয/গৃীত কামযক্রভ 

১ ১৪২.১১ যাোী যাোী জেরায ফাগভাযা উজেরাধীন 
াট গাজগাাড়া ইউথনয়ন বূথভ অথপজয 

বাযপ্রাপ্ত ইউথনয়ন বূথভ কাযী কভযকতয া 
েনাফ জভাোঃ জভজদী জাজন কতৃয ক 

যকাথয আদায়ী ১৮,১৩৯/-(আঠায 

াোয একত উনচথি) টাকা আত্মাৎ 
ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 

২০১৪-২০১৫থরোঃ ১৮,১৩৯/- 

টাকা। 
------------ থোঃতোঃ(যাোঃ) এয স্মাযক নং-৩১.০৫. 

৮১১২.৮৪৬.০১.০৩০.১৩-০৪০, তাথযখোঃ-
২৪/০৪/১৬থরোঃ,থাফ তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ), 
যাোী।   এফং এ দপ্তজযয স্মাযক নং-
৩১.০৫.81০০.৭ 

৯২.০১.১৪2.১1.224তাথযখোঃ-
৩০/05/২০১6থরোঃ ভাধযজভ জেরা প্রাক, 

যাোী ফযাফয ত্র জদয়া জয়জে। 
২ ০০৮.১৫ েয়ুযাট েয় ুযাট জেরায াাঁচ থফ থফ উজেরা বূ থভ 

অথপজয ২০১৪-২০১৫  ২০১৫-২০১৬ অিয 
ফেজযয ১৭/১১/১৫থরোঃ ম যন্ত থ াফ থনযীক্ষ ায় 
প্রধান কাযী কাভ থ াফ যক্ষক জেথভন 
ফাযী কতৃয ক যকাথয আদায়ী অিয 
১,৬১,৭৬৯/৯৫ (এক রক্ষ একলথি াে ায 
াতত ঊনত্তয/৯৫) টাক া যকাথয 
জক ালাগাজয েভা না থদ জয়  আত্মাত  অনযানয 
গুরুত্ব ূর্ য থফলয় ংক্র ান্ত থফ জল প্রথত জফদন। 

ঐ ১,৬১,৭৬৯/৯৫ 

টাক া। 
--------------- থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-

৩১.০৫.৩৮০০.৮৫৩.০১.০১৪.১৬-

১০৯, তাথযখোঃ-১০/০১/১৬থরোঃ, থাফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ),েয়ুযাট। 
   এফং এ দপ্তজযয স্মাযক নং-
৩১.০৫8৩৮০০.৭৯২.০১.০০৮.১৫৬৪                                                                                    

তাথযখোঃ-১৬/০২/২০১৬থরোঃ ভাধযজভ জেরা 
প্রাক, েয়ুযাট ফযাফয ত্র জদয়া 
জয়জে। 

৩ ০০৮.১৫ েয়ুযাট েয়ুযাট জেরায াাঁচথফথফ 

উজেরাধীন জভাাম্মদুয ইউথনয়ন 

বূথভ অথপজয ইউথনয়ন বূথভ কাযী 
কভযকতয া েনাফ জভাোঃ নুয ইরাভ কতৃয ক 

যকাথয আদায়ী অিয ১২,৩৭০/- (ফায 

াোয থতনত ত্তয) টাকা যকাথয 

জকালাগাজয েভা না থদজয়  আত্মাত  

অনযানয গুরুত্বূর্য থফলয় ংক্রান্ত থফজল 

প্রথতজফদন। 

ঐ ১২,৩৭০/- টাকা --------------- থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-
৩১.০৫.৩৮০০.৮৫৩.০১.০১৪.১৬-

১১, তাথযখোঃ-১৪/০২/১৬থরোঃ, থাফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ),েয়ুযাট। 
   এফং এ দপ্তজযয স্মাযক নং-
৩১.০৫৩৮8০০.৭৯২.০১.০08.১৫.৭৪                                                                                    

তাথযখোঃ-২২/02/২০১৬থরোঃ ভাধযজভ জেরা 
প্রাক, েয়ুযাট ফযাফয ত্র জদয়া 
জয়জে। 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 29 

 নং নথি নং 
 
 

জেরায নাভ থফলয় ন আত্মাত যােস্বক্ষথত ভন্তফয/গৃীত কামযক্রভ 

৪ ০০৩.১৩ থযােগঞ্জ থযােগঞ্জ জেরা থবথ থনফযাী াখায 
প্রদত্ত থযজটইনায বাতা থফর জত আয়কয  

ভূরয ংজমােন কয কতয ন না কযায় 
যকাথয জভাট ৯৯,৬২৫/- ( থনযানব্বই 
াোয েয়ত াঁথচ) টাকা যােস্বক্ষথত  
ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 
 

ঐ   ৯৯,৬২৫/- টাকা। থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-
৩১.০৫.৮৮০০.৮৫১.৫৩.০৪৯.১৪.- 

৭৮,তাথযখোঃ- ২৮/০৮/১৬থরোঃ ,থাফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ),থযােগঞ্জ। 
   এফং এ দপ্তজযয স্মাযক নং-
৩১.০৫.88০০.৭৯২.০১.০০৩.১৩.৩৯৮                                          

তাথযখোঃ- ১৮/০৯/২০১৬থরোঃ। 
 ভাধযজভ জেরা প্রাক, থযােগঞ্জ 

ফযাফয ত্র জদয়া জয়জে। 
৫ ০০৩.১৩ থযােগঞ্জ থযােগঞ্জ জেরায তাড়া উজেরাধীন 

নাজদৌ সয়দুয  ভাটিয়াভাথরাড় 
ইউথনয়ন বূথভ অথপজয ইউথনয়ন বূথভ 

কাযী কভযকতয াগন কতৃয ক যকাথয 
আদায়ী ১৩,৭৮৩/-  ৩,৩৬৪/- টাকা 
আত্মাত ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 
 

ঐ ২,২০,৩৭২/-  

১৮,০০০/- টাকা  
  থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-

৩১.০৫.৮৮০০.৮৫১.৫৩.০৪৯.১৪.- 

৭০  ৭১ ,তাথযখোঃ- ২৮/০৮/১৬থরোঃ 
,থাফ তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ),থযােগঞ্জ। 
   এফং এ দপ্তজযয স্মাযক নং-
৩১.০৫.88০০.৭৯২.০১.০০৩.১৩.৩৯৯                                          

তাথযখোঃ- ১৮/০৯/২০১৬থরোঃ। 
 ভাধযজভ জেরা প্রাক, থযােগঞ্জ 

ফযাফয ত্র জদয়া জয়জে। 
৬ ০০৩.১৩ থযােগঞ্জ থযােগঞ্জ জেরায তাড়া উজেরাধীন 

জগাস্তা  য়াথন ইউথনয়ন বূথভ অথপজয 
ইউথনয়ন বূথভ কাযী কভযকতয াগন কতৃয ক  

চারান োথরয়াথতয ভাধযজভ ২,২০,৩৭২/-  

১৮,০০০/- এফং যকাথয আদায়ী 
২০,৯৮৫/- টাকা আত্মাত ংক্রান্ত থফজল 
প্রথতজফদন। 

ঐ ২,২০,৩৭২/-, 

১৮,০০০/-   

২০,৯৮৫/-টাকা। 

  থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-
৩১.০৫.৮৮০০.৮৫১.৫৩.০৪৯.১৪.- 

৬৮  ৬৯ ,তাথযখোঃ- ২৮/০৮/১৬থরোঃ 
,থাফ তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ),থযােগঞ্জ। 
   এফং এ দপ্তজযয স্মাযক নং-
৩১.০৫.88০০.৭৯২.০১.০০৩.১৩.৪০০                                          

তাথযখোঃ-১৮/০৯/২০১৬থরোঃ। 
 ভাধযজভ জেরা প্রাক, থযােগঞ্জ 

ফযাফয ত্র জদয়া জয়জে। 
 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 30 

 নং নথি নং 
 
 

জেরায নাভ থফলয় ন আত্মাত যােস্বক্ষথত ভন্তফয/গৃীত কামযক্রভ 

৭ ০০৩.১৩ থযােগঞ্জ থযােগঞ্জ জেরা প্রাক কামযারজয়য বূথভ 

হুকুভ দখর াখায অথধগ্রনকৃত স্থাফয 
ম্পথত্ত/ েথভ ফাফদ প্রদত্ত ক্ষথতূযজনয টাকা 
জত উৎজ আয়কয কতয ন না যকাজযয 
৪২,৭৫,১৮৯/- (থফয়াথি রক্ষ াঁচাত্তয 
াোয একত ঊননব্বই) টাকা যােস্বক্ষথত  
ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 

ঐ   ৪২,৭৫,১৮৯/-টাকা।  থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-
৩১.০৫.৮৮০০.৮৫১.৫৩.০৪৯.১৪.- 

৮৪ ,তাথযখোঃ- ০৫/০৯/১৬থরোঃ ,থাফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ),থযােগঞ্জ। 
   এফং এ দপ্তজযয স্মাযক নং-
৩১.০৫.88০০.৭৯২.০১.০০৩.১৩.৪১৩                                          

তাথযখোঃ-২৪/০৯/২০১৬থরোঃ। 
 ভাধযজভ জেরা প্রাক, থযােগঞ্জ 

ফযাফয ত্র জদয়া জয়জে। 
8 ০২৬.১১ ফগুড়া ফগুড়া জেরায ধুনট উজেরাধীন 

ফড়ইতরী  থচকাী ইউথনয়ন বূথভ 

অথপজয বাযপ্রাপ্ত ইউথনয়ন বূথভ 

কাযী কভযকতয াগন কতৃয ক যকাথয 

আদায়ী মিাক্রজভ ১০,৯৩৮/-(দ াোয 

নয়ত আটথত্র) টাকা  ৫,০১৪/-(াাঁচ 

াোয জচৌদ্দ) টাকা আত্মাৎ ংক্রান্ত 
থফজল প্রথতজফদন। 

ঐ ১০,৯৩৮/-  

৫,০১৪/-টাকা। 
  থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-

৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৬ – ৪০ 

 ৪১,তাথযখোঃ- ১৫/০৫/১৬থরোঃ,থাফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ), ফগুড়া   এফং এ 

দপ্তজযয স্মাযক নং-
৩১.০৫.১০০০.৭৯২.০১.০2৬.১১.201                                                         

তাথযখোঃ২২/০৫/২০১৬থরোঃ 
 ভাধযজভ জেরা প্রাক, ফগুড়া  ফযাফয 

ত্র জদয়া জয়জে। 
৯ ০২৬.১১ ফগুড়া ফগুড়া জেরায দয উজেরাধীন 

উজেরা থবথ াখায থবথ কাযী  
েনাফ জভাোঃ আথযপুর াান কতৃয ক 

যকাথয আদায়ী ১৮,৫৯২/- (আঠায 

াোয াাঁচত থফযানব্বই) টাকা 
আত্মাৎ ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 
 

ঐ ১৮,৫৯২/-টাকা।   থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৬ – 

৩৯,তাথযখোঃ- ১৫/০৫/১৬থরোঃ,থাফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ), ফগুড়া   এফং এ 

দপ্তজযয স্মাযক নং-
৩১.০৫১0০০.৭৯২.০১.০২৬.১১.20২                                                         

তাথযখোঃ-২২/০৫/২০১৬থরোঃ 
 ভাধযজভ জেরা প্রাক, ফগুড়া  ফযাফয 

ত্র জদয়া জয়জে। 
 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 31 

 নং নথি নং 
 
 

জেরায নাভ থফলয় ন আত্মাত যােস্বক্ষথত ভন্তফয/গৃীত কামযক্রভ 

১০ ০২৬.১১ ফগুড়া ফগুড়া জেরায গাফতরী উজেরাধীন 
নথুয ইউথনয়ন বূথভ অথপজয বাযপ্রাপ্ত 

ইউথনয়ন বূথভ কাযী কভযকতয া েনাফ 

জভাোঃ জভাস্তাথপোয যভান কতৃয ক 

যকাথয আদায়ী ৪,৪৯৪/-(চায াোয 

চাযত চুযানব্বই) টাকা আত্মাৎ 
ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 

ঐ ৪,৪৯৪/-টাকা।   থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৬ – ৩৮ 

,তাথযখোঃ- ১৫/০৫/১৬থরোঃ,থাফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ), ফগুড়া   এফং এ দপ্তজযয 

স্মাযক নং-৩১.০৫.১0০০. ৭৯২. 

০১.০২৬.১১.20৩ তা-২২/০৫/১৬থরোঃ 
 ভাধযজভ জেরা প্রাক, ফগুড়া  ফযাফয ত্র 

জদয়া জয়জে। 
১১ 

 
 

০২৬.১১ ফগুড়া ফগুড়া জেরায কাার ু উজেরাধীন 
োভগ্রাভ ইউথনয়ন বূথভ অথপজয 

বাযপ্রাপ্ত ইউথনয়ন বূথভ কাযী কভযকতয া 
েনাফ জভাোোঃ যাথদা আপজযাে কতৃয ক 

যকাথয আদায়ী ৫,৬৯৫/- (াাঁচ াোয 

েয়ত াঁচানব্বই) টাকা আত্মাৎ 
ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 

ঐ ৫,৬৯৫/-টাকা।   থনষ্পথত্ত। 
 

 

 
 

 

১২ 

 
 

 

০২৬.১১ 

 
 

 

ফগুড়া 

ফগুড়া জেরায দুচাাঁথচয়া উজেরাধীন 
দয ইউথনয়ন বূথভ অথপজয বাযপ্রাপ্ত 

ইউথনয়ন বূথভ কাযী কভযকতয া েনাফ 

জভাোঃ াাফ উদ্দীন কতৃয ক যকাথয 

আদায়ী ৫,৮৬৫/৫০ (াাঁচ াোয 

আটত াঁয়লথি/৫০) টাকা আত্মাৎ 
ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 

 
 

 

ঐ 

 
 

 

৫,৮৬৫/৫০ 

টাকা। 

   
 

থনষ্পথত্ত। 
 

 

১৩ ০২৬.১১ ফগুড়া ফগুড়া জেরায থফগঞ্জ উজেরাধীন 
থকচক ইউথনয়ন বূথভ অথপজয ইউথনয়ন 

বূথভ কাযী কভযকতয া েনাফ জভাোঃ আব্দুয 

যথভ কতৃয ক যকাথয আদায়ী ৪,৯০০/- 

(চায াোয নয়ত) টাকা আত্মাৎ 
ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 
 

ঐ ৪,৯০০/-টাকা।   থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৬ – ৩৪ , 

তাথযখোঃ-১৫/০৫/১৬থরোঃ,থাফ তত্ত্বাফধায়ক 

(যাোঃ), ফগুড়া   এফং এ দপ্তজযয স্মাযকনং-
৩১.০৫.১0০০.৭৯২.০১.০২৬।১১. 20৬ 

তাথযখোঃ-২২/০৫/২০১৬থরোঃ ভাধযজভ জেরা 
প্রাক, ফগুড়া  ফযাফয ত্র জদয়া জয়জে। 
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১৪ ০২৬.১১ ফগুড়া ফগুড়া জেরায কাার ু উজেরাধীন 
ভুযইর  দগুযাুয ইউথনয়ন বূথভ অথপজয 

বাযপ্রাপ্ত ইউথনয়ন বূথভ কাযী কভযকতয া 
েনাফ জভাোঃ থদরু ইরাভ জতাতা কতৃয ক 

যকাথয আদায়ী ৮,৬৯২/- (আট াোয 

েয়ত থফযানব্বই) টাকা আত্মাৎ 
ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 

ঐ ৮,৬৯২/- 
 টাকা। 

  থনষ্পথত্ত। 
 

 

১৫ ০২৬.১১ ফগুড়া ফগুড়া জেরায জানাতরা উজেরাধীন 
জানাতরা  থদগদাইড় ইউথনয়ন বূথভ 

অথপজয বাযপ্রাপ্ত ইউথনয়ন বূথভ কাযী 
কভযকতয াগন এফং জানাতরা উজেরা বূথভ 

অথপজয নাথেয কাভ কযাথয়ায কতৃয ক 

যকাথয আদায়ী মিাক্রজভ ৪,৭৩৫/-

,৮,৬০১/- টাকা  ৮,৫৭৫/-(াাঁচ াোয 

জচৌদ্দ) টাকা আত্মাৎ ংক্রান্ত থফজল 

প্রথতজফদন। 

ঐ ৪,৭৩৫/-

,৮,৬০১/- টাকা 
 ৮,৫৭৫/- 

টাকা 

  থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-
৩১.০৫.১০০০.৮৫২.০১.০১৪.১৬ – ৭৬,৭৭ 

 ৭৯ তাথযখোঃ- ৩০/০৬/১৬থরোঃ,থাফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ), ফগুড়া   এফং এ দপ্তজযয 

স্মাযক নং-৩১.০৫.১০০০. ৭৯২.০১. 

০২৬.১১.২০৮       তাথযখোঃ- ০৩/৮/১৬ 

ভাধযজভ জেরা প্রাক, ফগুড়া  ফযাফয ত্র 

জদয়া জয়জে। 

১৬ ০১২.১১ নগাাঁ নগাাঁ জেরা প্রাক কামযারজয়য থবথ 

াখায থবথ কাযী (আদায়কাযী) 
েনাফ আফ ু যায়ান জভাোঃ আব্দুর ভথেদ 
কতৃয ক থবথ আদায়ী ১১,৯৭,৪৬৩/- টাকা 
আত্মাত  ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 

ঐ ১১,৯৭,৪৬৩/-

টাকা 
  থনষ্পথত্ত। 

 

১৭ ০১২.১১ নগাাঁ নগাাঁ জেরায ভান্দা উজেরাধীন 
নূরুিাফাদ- কাথরকাুয ইউথনয়ন বূথভ 

অথপজয ইউথনয়ন বূথভ  উ-কাযী 
কভযকতয া েনাফ জভাোঃ য়াজদজু্জাভান 
কতৃয ক যকাথয আদায়ী ১০,৩২৩/-(দ 

াোয থতনত জতই) টাকা জকালাগাজয 
েভা না কজয আত্মাৎ ংক্রান্ত থফজল 

প্রথতজফদন। 

ঐ ১০,৩২৩/-টাকা   থনষ্পথত্ত। 
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 নং নথি নং 
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১৮ ০১২.১১ নগাাঁ নগাাঁ জেরায যানীনগয উজেরাধীন 
জগানা ইউথনয়ন বূথভ অথপজয ইউথনয়ন 

বূথভ  উ-কাযী কভযকতয া েনাফ জভাোঃ 
ইয়াথন আরী কতৃয ক যকাথয আদায়ী 
২৩,২৮৫/-(দ াোয থতনত জতই) 

টাকা জকালাগাজয েভা না কজয আত্মাৎ 
ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 

ঐ ২৩,২৮৫/-টাকা   থনষ্পথত্ত। 
 

 

১৯ ০১২.১১ নগাাঁ নগাাঁ জেরায আত্রাই উজেরা বূথভ 

অথপজয ২০৩টি েরভাজরয (খা 

ুকুজযয) রীেভাথন আদায়ী ২,০০,০০০/-

(দইু রক্ষ) টাকা আত্মাত এফং 
৭২,৯৩,৭৫৩/৮০ টাকা জন্দেনক 

আত্মাৎ ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 

ঐ ২,০০,০০০/-টাকা 
 

৭২,৯৩,৭৫৩/৮০ 

টাকা জন্দেনক 

আত্মাত। 

  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয  স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৬৪৪৭.৮৪৮.০১.০৪২.১২-১৭৭,ত াথযখ োঃ-
২০/০৬/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),নগ া াঁ 

   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫. ৬৪ ০০. 

৭৯২.০১১১২.১১.২২০ত াথযখ োঃ-0৯/0৮/২০১৬থর োঃ। 
 ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, নগ া াঁ  ফয াফয ত্র জদয় া 
জয় জে। 

২০ ০১২.১১ নগাাঁ নগাাঁ জেরায াাায উজেরা বূথভ 

অথপজয নাথেয সয়দ যথপকুর ইরাভ 

(ফতয ভাজন ত্নীতরা) কতৃয ক োর/ৃথেত 

চারান ভাযপত থযজাধ জদথখজয় 

যকাথয ১৯,৫৫০/-(উথন াোয 

াাঁচত ঞ্চা) টাকা আত্মাৎ ংক্রান্ত 
থফজল প্রথতজফদন। 

ঐ ১৯,৫৫০/- 

টাকা। 
  থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-

৩১.০৫.৬৪৪৭.৮৪৮.০১.০৪২.১২-

২২১,তাথযখোঃ-১৭/০৮/১৬থরোঃ,থাফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ),নগাাঁ 
   এফং এ দপ্তজযয স্মাযক নং-৩১.০৫৬৪০০. 

৭৯২.০১.১১২.১১.৩৬৩তাথযখোঃ-
২৯/0৮/২০১৬ ভাধযজভ জেরা প্রাক, 

নগাাঁ  ফযাফয ত্র জদয়া জয়জে। 
২১ ০০৬.১৬ াফনা াফনা জেরায বাগযুা উজেরাধীন 

খানভথযচ ইউথনয়ন বূথভ অথপজয ইউথনয়ন 

বূথভ কাযী কভযকতয া েনাফ ভজনাযঞ্জন 
যকায কতৃয ক যকাথয আদায়ী ১৬,২৪৫/-

(জলার াোয দইুত াঁয়তাথি) টাকা 
আত্মাৎ ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 
 

ঐ ১৬,২৪৫/- 

টাকা। 
  থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-

৩১.০৫.৭৬১৯.৮৫০.০১.০০৮.১৩- 

৪৮,তাথযখোঃ- ৩১/০৫/১৬থরোঃ,থাফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ),াফনা 
   এফং এ দপ্তজযয স্মাযক নং-৩১.০৫.৭৬০০.৭৯২. 

০১.০০৬.১৬.২৫৮  তাথযখোঃ-১৪/০৬/২০১৬থরোঃ 
 ভাধযজভ জেরা প্রাক, াফনা  ফযাফয ত্র জদয়া 
জয়জে। 
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২২ ০০৬.১৬ াফনা াফনা জেরায ুোনগয উজেরাধীন 
জৌয বূথভ অথপজয ইউথনয়ন বূথভ 

কাযী কভযকতয া েনাফ জভাোঃ থযপুর 

ইরাভ কতৃয ক যকাথয আদায়ী 
২৭,৯৪৯/-(াতা াোয নয়ত 

ঊনঞ্চা) টাকা আত্মাৎ ংক্রান্ত থফজল 

প্রথতজফদন। 
 

ঐ ২৭,৯৪৯/-টাকা।   থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয  স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৭৬১৯.৮৫০.০১.০০৮.১৩- ৬৮, 

ত াথযখ োঃ- ১৭/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ), াফন া 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৭৬০০. 

৯২.০১.০০৬.১৬.২০৪                                                         

ত াথযখ োঃ-৩১/০৭/২০১৬থর োঃ 
 ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  াফন া  ফয াফয ত্র জদয় া 
 জয় জে। 

২3 123.১1 নাজটায ন াজট ায জে র ায র ার ুয উ জে র াধ ীন চ ংধ ু ইর 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ থন থখর চন্দ্র  ূত্রধয ক তৃয ক 
যক াথয আ দায় ী ২৬,৬১৫/-ট াক া আত্ম াৎ 
 ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

ঐ ২৬,৬১৫/--

টাকা। 
  থনষ্পথত্ত 

 

 

২৪ 123.১1 নাজটায নাজটায জেরায থংড়া উজেরাধীন 
ইটারী ইউথনয়ন বূথভ অথপজয ইউথনয়ন 

বূথভ কাযী কভযকতয া েনাফ জভাোঃ আব্দুর 

াথভদ কতৃয ক যকাথয আদায়ী ৪,৪৮৪/-

টাকা আত্মাৎ ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 

ঐ ৪,৪৮৪/--টাকা।   থনষ্পথত্ত 
 

 

২৫ 123.১1 নাজটায নাজটায জেরায ফাগাথতাড়া 
উজেরাধীন ফাগাথতাড়া জৌযোঃ বূথভ 

অথপজয ইউথনয়ন বূথভ কাযী 
কভযকতয া (বাযপ্রাপ্ত) েনাফ াথকর হুদা 
কতৃয ক ৭,৮০৯/-(াত াোয আটত 

নয়) টাকা যকাথয জকালাগাজয েভা না 
থদজয়  তেরু ংক্রান্ত থফজল প্রথতজফদন। 
 

ঐ ৭,৮০৯/--টাকা।   থোঃতোঃ(যাোঃ) এয  স্মাযক নং-
৩১.০৫.৬৯০৯.৮৪৭.০১.০৩৬.১৩-

০১৯,তাথযখোঃ- ১০/০৩/১৬থরোঃ,থাফ 

তত্ত্বাফধায়ক (যাোঃ),নাজটায   এফং এ 

দপ্তজযয স্মাযক নং-
৩১.০৫৬৯০০.৭৯২.০১.১২৩.১১.১১০                                                        

তাথযখোঃ২০/০৩/২০১৬থরোঃ 
 ভাধযজভ জেরা প্রাক, নাজটায ফযাফয 

ত্র জদয়া জয়জে। 
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 নং নথি নং 
 
 

জেরায নাভ থফলয় ন আত্মাত যােস্বক্ষথত ভন্তফয/গৃীত কামযক্রভ 

২৬ 123.১1 নাজটায ন াজট ায জে র ায থ ংড় া উ জে র াধ ীন ইট ার ী  

ড াথয় া ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউথনয়ন বূ থভ 
ক ায ী কভ যক তয াগ ন ক তৃয ক মি াক্র জভ ২,৩৫৪/- 

ট াক া  ৪,৫০৬/- ট াক া যক াথয জক াল াগ াজয েভ া 
ন া থদ জয়  তেরু   ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

 

ঐ ২,৩৫৪/- ট াক া  

৪,৫০৬/- ট াক া। 
  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয  স্ম াযক ন ং-

৩১.০৫.৬৯০৯.৮৪৭.০১.০৩৬.১৩-০৮২, 

০৮৩,ত াথযখ োঃ- ২১/০৯/১৬ ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ),ন াজট ায   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫. 

৬৯০০.৭৯২.০১.১২৩.১১. ৪২১                                                        
ত াথযখ োঃ-২৭/০৯/১৬ 

 ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, ন াজট ায ফয াফয ত্র জদয় া 
 জয় জে। 
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যাংপুয র্ফবাগ এয ২০১৫-২০১৬ রনয র্ফরল র্নযীক্ষা প্রর্তরফদনুঃ 
 

 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

১ ১১৯.১১ য ং ুয য ং ুয জে র ায ফদযগঞ্জ উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
 ায়য াত ভ াজর য র ীে ভ াথন ৪,২৮,১৬৮/-(চ ায রক্ষ 

আ টা  াে ায এক ত আ টল থি) ট াক া আ দায় ন া 
কয ায় যক াজযয আ থি যক ক্ষ থত  ংক্র ান্ত থফ জল 
প্র থত জফ দন। 
 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ   ৪,২৮,১৬৮/-ট াক া থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৮৫০৩.৮৫৪.০১.০০৯.১৬-১৪,ত াথযখ োঃ-
১৪/০৩/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),য ং ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.85০০. ৭৯২. 

০১.১১৯.১১১৭১  ত াথযখ োঃ০২/-0২০৫/০৫/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ 
জে র া প্র াক, য ং ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

২ ১১৯.১১ য ং ুয য ং ুয জে র ায  ীযগঞ্জ উ জে র াধ ীন  ীযগঞ্জ জ ৌয 
বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া েন াফ 
জভ াস্ত াথপ ে ায যভ ান ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী 
৪৭,৮৯৫/-( াত চ থি  াে ায আ টত  াঁচ ানব্ব ই) 
ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থতজফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৪৭,৮৯৫/- ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৮৫০৩.৮৫৪. 

০১.০০৯.১৬-৫১,ত াথযখ োঃ-৩১/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ 
তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),য ং ুয   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫৮৫০০.৭৯২.০১১১৯.১১২০২                                                        

ত াথযখ োঃ৩১/০৭/২০১৬ থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, য ং ুয 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

৩ ১১৯.১১ য ং ুয য ং ুয জে র ায গ ংগ াচড় া উ জে র াধ ীন আ রভ থফ থদত য 

ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ  এয  ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয াগ র্ ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী ৩,৩০৮/-(থত ন 
 াে ায থত নত আ ট) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল 
প্রথত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৩,৩০৮/- ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৮৫২৭.৮৫৪. 

০১.০১০.১৬-৫৫,ত াথযখ োঃ- ২৯/০৬/১৬থর োঃ,থ াফ 
তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), য ং ুয   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫৮৫০০.৭৯২.০১১১৯.১১২১২                                                         

ত াথযখ োঃ০৩/০৮/২০১৬ থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, য ং ুয 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 

৪ ১১৯.১১ য ং ুয য ং ুয জে র ায ত ায াগঞ্জ উ জে র াধ ীন  াথড় য় াযকুঠি 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ  এয  ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ ন ায ায়ন চন্দ্র ভস্ত ক তৃয ক যক াথয 
আ দায় ী ৩৬,৫৩৯/- ( ে থত্র   াে ায  া াঁচত 

উনচ থি) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৩৬,৫৩৯/-  ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৮৫৯২.৮৫৪.০১.০১৫.১৬-৬৩,ত াথযখ োঃ- 
২৯/০৬/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), য ং ুয। 
 

   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫৮৫০০. 

৭৯২.০১১১৯.১১.৩৯০   ত াথযখ োঃ০৫/০৯/২০১৬ থর োঃ ভ াধ যজভ 
জে র া প্র াক, য ং ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

৫ ১১৯.১১ য ং ুয য ং ুয জে র ায দয উ জে র াধ ীন যশুয াভ ইউ থনয়ন 
বূ থভ অ থপ  এয  ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া 
েন াফ ত াে থভর ুয যভ ান ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী 
২৫,৯৭৮/- (  াঁথচ   াে ায নয়ত আ টাত্তয) ট াক া 
আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ২৫,৯৭৮/-  ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৮৫৯২.৮৫৪.০১.০১৫.১৬-১০০,ত াথযখ োঃ- 
০৬/০৯/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), য ং ুয। 
 

   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৮৫০০. ৭৯২. 

০১১১৯.১১.৪১২ ত াথযখ োঃ-২১/০৯/২০১৬ থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া 
প্র াক, য ং ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 

৬ ১১৯.১১ য ং ুয য ং ুয জে র ায দয উ জে র াধ ীন যশুয াভ ইউ থনয়ন 
বূ থভ অ থপ  এয  ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া 
েন াফ  াথফ ফ ুয যভ ান ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী 
৯,১৭২/- ( নয়   াে ায এক ত ফ া াত্তয) ট াক া 
আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফদন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৯,১৭২/- ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৮৫৯২.৮৫৪. 

০১.০১৫.১৬-১০১,ত াথযখ োঃ- ০৬/০৯/১৬থর োঃ,থ াফ 
তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), য ং ুয।   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫৮৫5০০.৭৯২.০১১১৯.১১.৪১৫                                                        

ত াথযখ োঃ- ২৫/০৯/২০১৬ থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, য ং ুয 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 

৭ ০০৯.১৬ ঠ াকু যগ া াঁ ঠ াকু যগ া াঁ জে র ায দয উ জে র া বূ থভ অ থপ   

উ জে র াধ ীন থফ থব ন্ন ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ  ভ ুজয 
ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী/উ- ক ায ী কভ যক তয াগ ন 
ক তৃয ক জভ াট ৩৭,১৭৩/-( া াঁই থত্র  াে ায এক ত 
থত য় াত্তয) ট াক া যক াথয জক াল াগ াজয েভ া ন া থদ জয়  
আত্ম াত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৩৭,১৭৩/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৯৪৯৪.৮৬০.০১.০২০.১৬-৩৭,ত াথযখ োঃ- 
২১/০৬/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),ঠ াকু যগ া াঁ 
 

   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৯৪০০.৭৯২.০১.০০৯.১৬.১৯৭                                                          

ত াথযখ োঃ-২০/০৭/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, 
ঠ াকু যগ া াঁ ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

৮ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায থচ থয যফন্দ য উ জে র াধ ীন ইউ থনয়ন 
বূ থভ অ থপ  ভ ুজয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া/উ-ক ায ী কভ যক তয াগ র্ ক তৃয ক ৪,৬১৬/-

(চ ায  াে ায েয়ত জল ার) ট াক া আত্ম াত  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৪,৬১৬/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-১০,ত াথযখ োঃ-
০২/০২/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫২2৭০০.৭৯২. 

০১১১১১.১১(২য়খন্ড).80 ত াথযখ োঃ২৪/০২/২০১৬ থর োঃ 
 ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, থদন াে  ুয 
 ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

৯ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায জফ াচ াগঞ্জ উ জে র াধ ীন ভ ুথ দ াট 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া কভ যক তয া ক তৃয ক ৫,০৬০/-( া াঁচ  াে ায ল াট) 
ট াক া আত্ম াত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৫,০৬০/--ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-২৯,ত াথযখ োঃ-
২৩/০৩/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২. 

০১১১১.১১(২য় খন্ড).১৬৬                                    

তাাং-২৮/০৮/২০১৬  ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, থদন াে  ুয 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

১০ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায জফ াচ াগঞ্জ উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
অন ুজভ াথদত খ াথযে জক  ভ ুজয খ াথযে থপ, খ থত য় ান 
থপ, ে থয থপ ইত যাথদ ফ াফ দ অন াদ ায় ী ৯৫,৫৫০/-

( াঁচ ানব্ব ই  াে ায  া াঁচত ঞ্চ া) ট াক া য াে স্ব ক্ষ থত য 
 ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ    ৯৫,৫৫০/- ট াক া থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-২৮,ত াথযখ োঃ-
২৩/০৩/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫২৭০০.৭৯২.০১১১১.১১(২য় খন্ড).১৬৭                                    

ত াথযখ োঃ২৮/০৪/২০১৬ থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, থদন াে  ুয  
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

১১ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায ক া াজয ার উ জে র াধ ীন ইউ থনয়ন 
বূ থভ অ থপ  ভ ুজয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া/উ-ক ায ী কভ যক তয াগ র্ ক তৃয ক ২,৩৯২/-

(দ ইু  াে ায থত নত থফ য ানব্ব ই) ট াক া আত্ম াত 
 ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ২,৩৯২/- ট াক া     থনষ্প থত্ত 
 

 

১২ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায ক া াজয ার উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
অন ুজভ াথদত খ াথযে জক  ভ ুজয খ াথযে থপ, খ থত য় ান 
থপ, ে থয থপ ইত যাথদ ফ াফ দ অন াদ ায় ী ১,৪৯,৬৯৫/-

(এক রক্ষ ঊনঞ্চ া  াে ায েয়ত  াঁচ ানব্ব ই) ট াক া 
য াে স্ব ক্ষ থত য  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ    ১,৪৯,৬৯৫/- ট াক া থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-২৫,ত াথযখ োঃ-
২৩/০৩/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.2৭০০.৭৯২. 

০১১১১১.১১(২য় খন্ড).১৬৯                                    

ত াথযখ োঃ২৮/২৮/০৪/২০১৬ থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, 
থদন াে  ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

১৩ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায  াফ যত ী ুয উ জে র াধ ীন ইউ থনয়ন 
বূ থভ অ থপ  ভ ুজয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া/উ-ক ায ী কভ যক তয াগ র্ ক তৃয ক ৫,০৭০/-( 

 া াঁচ  াে ায ত্তয) ট াক া আত্ম াত  ংক্র ান্ত থফ জল 
প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৫,০৭০/-ট াক া     থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-৪১,ত াথযখ োঃ-
২৬/০৪/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.১১১.১১(২য় খন্ড).১৯০                                    

ত াথযখ োঃ-১৮/0৭/২০১৬ 

 ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, থদন াে  ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

১৪ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায জঘ াড় াঘ াট উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
অন ুজভ াথদত খ াথযে জক  ভ ুজয খ াথযে থপ,খ থত য় ান 
থপ,ে থয থপ ইত যাথদ ফ াফ দ অন াদ ায় ী ১৭,৬৪০/-( 

 জত য  াে ায েয়ত চ থি) ট াক া য াে স্ব ক্ষ থত  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ    ১৭,৬৪০/-ট াক া  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-৪০,ত াথযখ োঃ-
২৬/০৪/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.১১১.১১(২য় খন্ড).১৯১                                    

ত াথযখ োঃ-১৮/0৭/২০১৬ 

 ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, থদন াে  ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

১৫ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায  াথক ভ ুয উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
অন ুজভ াথদত খ াথযে জক  ভ ুজয খ াথযে থপ,খ থত য় ান 
থপ,ে থয থপ ইত যাথদ ফ াফ দ অন াদ ায় ী ৩৪,৩০০/-( 

জচ ৌথত্র  াে ায থত নত ) ট াক া য াে স্ব ক্ষ থত  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ    ৩৪,৩০০/-ট াক া  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-৩৯,ত াথযখ োঃ-
২৬/০৪/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১১১১১.১১(২য় খন্ড).১৯২                                    

ত াথযখ োঃ-১৮/0৭/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, 
থদন াে  ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

১৬ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে য ু থদন াে  ুয জে র ায খ ান াভ া উ জে র াধ ীন ইউ থনয়ন 
বূ থভ অ থপ  ভ ুজয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া 
কভ যক তয াগ র্ ক তৃয ক ৪,৪১৫/-(চ ায  াে ায চ াযত 
 জনয) ট াক া আত্ম াত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফদন। 
 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৪,৪১৫/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-৯১,ত াথযখ োঃ-
১৩/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১১১১১.১১(২য় খন্ড).৩৪০                                    

ত াথযখ োঃ-২১/0৮/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, 
থদন াে  ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

১৭ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায ফ ীযগঞ্জ উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
অন ুজভ াথদত খ াথযে জক  ভ ুজয খ াথযে থপ,খ থত য় ান 
থপ,ে থয থপ ইত যাথদ ফ াফ দ অন াদ ায় ী ১,৫৪,১০৫/-

(এক রক্ষ চু য় ান্ন  াে ায এক ত  া াঁচ) ট াক া য াে স্ব ক্ষ থত 
 ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ   ১,৫৪,১০৫/-ট াক া  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-৯৫,ত াথযখ োঃ- 
২১/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১১১1.১1(২য় খন্ড).৩৪১                                    

ত াথযখ োঃ-২১/0৮/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, 
থদন াে  ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

১৮ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায পু রফ াড় ী উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
অন ুজভ াথদত খ াথযে জক  ভ ুজয খ াথযে থপ,খ থত য় ান 
থপ,ে থয থপ ইত যাথদ ফ াফ দ অন াদ ায় ী ১,৪৯,৪৫০/-

(এক রক্ষ উনঞ্চ া  াে ায চ াযত ঞ্চ া) ট াক া 
য াে স্ব ক্ষ থত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ   ১,৪৯,৪৫০/-ট াক া  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-৮৬,ত াথযখ োঃ- 
১১/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১.1১1.১1(২য় খন্ড).৩৪২                                    

ত াথযখ োঃ-২১/0৮/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, 
থদন াে  ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

১৯ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায নফ াফগঞ্জ উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
অন ুজভ াথদত খ াথযে জক  ভ ুজয খ াথযে থপ,খ থত য় ান 
থপ,ে থয থপ ইত যাথদ ফ াফ দ অন াদ ায় ী ৬৩,৯৪৫/-

(জত ল থি  াে ায নয়ত  াঁয়ত াথি) ট াক া য াে স্ব ক্ষ থত 
 ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ   ৬৩,৯৪৫/-ট াক া  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-৮৫,ত াথযখ োঃ- 
১১/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১১1১1.১1(২য় খন্ড).৩৪৩                                    

ত াথযখ োঃ-২১/0৮/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, 
থদন াে  ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

২০ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায থফ যর উ জে র াধ ীন ইউ থনয়ন বূ থভ 
অ থপ  ভ ুজয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া 
কভ যক তয াগ র্ ক তৃয ক ৬,৩৯৭/-(েয়  াে ায থত নত 
 াত ানব্ব ই) ট াক া আত্ম াত  ংক্র ান্ত থফ জল 
প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৬,৩৯৭/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-৯৭,ত াথযখ োঃ- 
২১/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১১১১.১১(২য় খন্ড).৩৪৪                                    

ত াথযখ োঃ-২১/0৮২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, থদন াে  ুয 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

২১ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায পু রফ াড় ী উজে র া বূ থভ অ থপ  এয 

ন াথে য ক াভ অ থপ  ক ায ী ক তৃয ক ৫,০৫০/-ট াক া 
এফ ং পু রফ াড় ী উ জে র াধ ীন জ ৌয বূ থভ অ থপ জয 
ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া ক তৃয ক ১,০০০/-(এক 

 াে ায ) ট াক া আত্ম াত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৫,০৫০/-ট াক া 
 

১,০০০/-ট াক া  

  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-৮৭  ৮৮,ত াথযখ োঃ- 
১১/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১১১১১.১1(২য় খন্ড).৩৪৫                                    

ত াথযখ োঃ-২১/0৮/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, 
থদন াে  ুয ফয াফয ত্য জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

২২ ১১১.১১(২য় 

খন্ড) 

থদন াে  ুয থদন াে  ুয জে র ায ফ ীযগঞ্জ উ জে র াধ ীন থফ থব ন্ন 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ  ভ ুজয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী/ 

উ-ক ায ী  কভ যক তয াগ র্ ক তৃয ক ৮,০৮১/-(আ ট 
 াে ায এক াথ) ট াক া আত্ম াত  ংক্র ান্ত থফ জল 
প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৮,০৮১/-ট াক া   থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.২৭৩০.৮৫৯.০১.০০৭.১৩-৯৬,ত াথযখ োঃ- 
১১/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),থদন াে  ুয 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.2৭০০.৭৯২.০১১১১.১১(২য় খন্ড).৩৫৭                                    

ত াথযখ োঃ-২৯/0৮/২০১6থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, 
থদন াে  ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

২৩ ০১৪.১২ ঞ্চগড় ঞ্চগড় জে র ায জতাঁ তু থর য় া উ জে র াধ ীন থত যন ই াট 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ ই থি আ র ী ক তৃয ক যক াথয 
আ দায় ী ৩,৪৬৩/-(থত ন  াে ায চ াযত জত ল থি) ট াক া 
আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৩,৪৬৩/-ট াক া   থনষ্প থত্ত 
 

 

২৪ ০১৪.১২ ঞ্চগড় ঞ্চগড় জে র ায জফ াদ া উ জে র াধ ীন চন্দ নফ াড় ী 

ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ  াথভে রু ইর াভ (ফতয ভ াজন অত্র 
উ জে র াধ ীন ভ াজড় য় া ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জ কভ যযত) 
ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী ১,৭৪৭/- ট াক া আত্ম াৎ  

১,০০৫/- ট াক া য াে স্ব ক্ষ থত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ১,৭৪৭/- ট াক া ১,০০৫/- ট াক া   থনষ্প থত্ত 
 

 

২৫ ০১৪.১২ ঞ্চগড় ঞ্চগড় জে র ায দয উ জে র াধ ীন  াথড়ব া া 

ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ ন ূয ইর াভ ফতয ভ াজন (জদফ ীগঞ্জ 
উ জে র াধ ীন থচর া াটি ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জ 
কভ যযত) ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী ১৫৯/-(এক ত 
ঊনল াট) ট াক া আত্ম াৎএফ ং ৩৪,৯৮২/-(জচ ৌথত্র 
 াে ায নয়ত থফ য াথ) ট াক া য াে স্ব ক্ষ থত  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ১৫৯/- ট াক া ৩৪,৯৮২/- ট াক া   থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৭৭০০.৮৬১.০১.০০৫.১৬- ৪১,ত াথযখ োঃ- 
১৫/০৬/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),ঞ্চগড়। 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৭৭০০.৭৯২.০১.০১৪.১২৩৬২                                                       

ত াথযখ োঃ- ২৯/০৮/২০১৬ থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক, ঞ্চগড় 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয়জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

২৬ ১২৮.১১ কু থড় গ্র াভ কু থড় গ্র াভ জে র ায জয ৌভ ায ী উ জে র াধ ীন জয ৌভ ায ী 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ আব্দ ু  াত্ত ায ক তৃয ক যক াথয 
আ দায় ী ২৩,৭৬২/-(জত ই  াে ায  াত ত ফ াল থি) 
ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ২৩,৭৬২/-ট াক া     থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৪৯০০.৮৫৫.০১.০৬.১২-

১৪৯,ত াথযখ োঃ-১৭/০২/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), 
কু থড় গ্র াভ। 
   এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫৪৯০০.৭৯২.০১১২৮৮.১১.১00                                                         

ত াথযখ োঃ-০৬/০৩/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া 
প্র াক,কু থড় গ্র াভ   ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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খুরনা র্ফবাগ এয ২০১৫-২০১৬ রনয র্ফরল র্নযীক্ষা প্রর্তরফদনুঃ 
 

 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

১ ০৮০.১২ খ ুর ন া খ ুর ন া জে র ায পু রত র া উ জে র াধ ীন দ াজভ াদয ইউ থনয়ন 
বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ উ- ক ায ী কভ যক তয া জফ গভ 
থন র ুপ া ইয় া থভন ক তৃয ক থফ থধ ফ থবূয ত ব াজফ ৩৪,৪১,৩৭২/-

(জচ ৌথত্র রক্ষ এক চ থি  াে ায থত নত ফ া াত্তয) ট াক া  
ভ ূজর যয s.A & T Act এয ৯২ ধ ায াভ জত খ া খ থত য় ান বূ ক্ত 
০.১৪ এক য যক াথয ম্প থত্ত এফ ং ফ াংর াজদ জগ জে জটয ক
ত থর বু ক্ত ০.১৫ এক য ম্প থত্তয দ াথখ র া ফ যথক্ত 

ভ াথরক ান ায় প্রদ ান থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ   ৩৪,৪১,৩৭২/-ট াক া থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৪৭০০.৮৩৬.০১.০৪০.১৩- ১৮১,ত াথযখ োঃ- 
২৩/১১/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), খ ুর ন া  এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.47০০. ৭৯২.০১. 080. ১2.02 

ত াথযখ োঃ০৩//১২/২০১৬ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  খ ুর ন া 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

২ ০৮০.১২ খ ুর ন া খ ুর ন া জে র ায জত যখ াদ া উ জে র াধ ীন ফ ায া াত ইউ থনয়ন 
বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ উ-ক ায ী কভ যক তয া েন াফ 
জ খ আ েভত আ র ী ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী ৫,০০৯/-( া াঁচ 
 াে ায নয়) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৫,০০৯/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৪৭০০.৮৩৬.০১.০৪০.১৩- ৪৩,ত াথযখ োঃ- 
৩০/০৩/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), খ ুর ন া  এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.47০০.৭৯২. ০১.080.১2.১৫৪ 

ত াথযখ োঃ-১৮/০৪/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  খ ুর ন া 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 

৩ ০৮০.১২ খ ুর ন া খ ুর ন া জে র ায জত যখ াদ া উ জে র াধ ীন জত যখ াদ া 

ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ স য় দ  থয পু র আ  ান ক তৃয ক 
যক াথয আ দায় ী ২৯,১৫৪/-(ঊন থত্র  াে ায এক ত 
চু য় ান্ন) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফজল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ২৯,১৫৪/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৪৭০০.৮৩৬.০১.০৪০.১৩- ৪২,ত াথযখ োঃ- 
৩০/০৩/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), খ ুর ন া  এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.47০০.৭৯২.০১. 080.১2.১৫৫   

ত াথযখ োঃ-১৮/০৪/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  খ ুর ন া 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 
 
৪ 
 
 

 
 

০৮০.১২ 

 
 

খ ুর ন া 

খ ুর ন া জে র ায কয়য া উ জে র াধ ীন ভ থদন াফ াদ 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ খ ায়রু জ্জ াভ ান ক তৃয ক যক াথয 
আ দায় ী ৭,৯৯৪/-( াত  াে ায নয়ত চু য ানব্ব ই) 
ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

 
 
২০১৪-২০১৫থর োঃ 

 
 

৭,৯৯৪/-ট াক া  

  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৪৭০০.৮৩৬.০১.০৪০.১৩- ৯৯,ত াথযখ োঃ- 
২২/০৫/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), খ ুর ন া  এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.47০০.৭৯২.০১.080.১2.২৪৮                                                          

ত াথযখ োঃ-০৭/০৬/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  খ ুর ন া 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

৪ 

 
 

০৮০.১২ খ ুর ন া খ ুর ন া জে র ায কয়য া উ জে র াধ ীন ভ জশ্ব ায ী ুয  

ভ থদন াফ াদ ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ 
উ-ক ায ী কভ যক তয া েন াফ আ র ভ াভ ুন আ জম্ম দ 
ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী ১,১৩,৫০৪/-(এক রক্ষ জতয 

 াে ায  া াঁচত চ ায) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল 
প্র থত জফ দন। 
 

 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ১,১৩,৫০৪/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৪৭০০.৮৩৬.০১.০৪০.১৩- ৯৮,ত াথযখ োঃ- 
২২/০৫/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), খ ুর ন া  এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.47০০.৭৯২.০১.080.১2.২৪৯                                                          

ত াথযখ োঃ-০৭/০৬/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  খ ুর ন া 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 

 

৫ 

 
 

১০৪.১০ ফ াজগয  াট ফ াজগয  াট জে র ায প থক য াট উ জে র াধ ীন খড় থড় য় া 

  ুন গয ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ উ- 
ক ায ী কভ যক তয া েন াফ আ য় া আক্ত ায (ফতয ভ াজন 
 াভয় ীক ফযখ াস্ত) ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী 
১,০৪,৩৭০/-( এক রক্ষ চ ায  াে ায থত নত ত্তয) 
ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ১,০৪,৩৭০/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.০১০০.৮৩৭.১৫.২৯.১৫- 

১৯৩,ত াথযখ োঃ-৩০/১১/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), 
ফ াজগয  াট  এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.01০০.৭৯২. 

০১১০৪.১0.৬১২    ত াথযখ োঃ- ১৭/১2/২০১৫থর োঃ 
ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  ফ াজগয  াট ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 

৬ 

 
 

১৬৮.১১ ম জ ায ম জ ায জে র ায অবয়নগয উ জে র াধ ীন থদ্দ ী া া 

ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ জগ ৌয  ুন্দ য থফ শ্ব া ক তৃয ক যক াথয 
আ দায় ী ৪,৯১১/-(চ ায  াে ায নয়ত এগ ায) ট াক া 
আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৪,৯১১/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৪১০০.৮৩৯ .০১. 

০৩০.১৬- ৫৭,ত াথযখ োঃ-০১/০৬/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ),ম জ ায এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৪১০০.৭৯২. ০১.১৬৮. ১১২৫০ ত াথযখ োঃ-
০৮/০৬//২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  ম জ ায ফয াফয 
ত্র জদয় া  জয় জে। 
 
 

 

৭ 

 
 

০০৯.১৩  াতক্ষ ীয া  াতক্ষ ীয া জে র ায দয উ জে র াধ ীন ঝ াউড াগ া 

ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ রু হুর কুদ্দ ু (ব াযপ্র াপ্ত) ক তৃয ক 
যক াথয আ দায় ী ২২,৭৩০/-(ফ াই  াে ায  াত ত 
থত্র) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ২২,৭৩০/--ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৮৭০০.৮৩৮.০১.০১২.১৬-২০০,ত াথযখ োঃ- 
১০/০৫/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),  াতক্ষ ীয া 

 এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.8৭০০. ৭৯২. 

০১.০০৯.৩.১৯৮ ত াথযখ োঃ২৫/০৫/২০১৬ থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া 
প্র াক,   াতক্ষ ীয া ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 
 

 

৮ 

 
 

১৭৬.১১ নড় াইর নড় াইর জে র ায দয উ জে র া  বূ থভ অ থপ জয 
ক ান ুন জগ া েন াফ জভ াোঃ  থদ যু যভ ান ক তৃয ক ফ জক য় া 
জফত ন,ফ াথড় ব াড় া  ভ াঘ য ব াত া ফ াফ দ জভ াট 
৮,৪৩২/- ট াক া অ থত থযক্ত গ্রর্  ংক্র ান্ত থফ জল 
প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৮,৪৩২/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.০৭-

১০৩,ত াথযখ োঃ- ১৫/০৯/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), 
নড় াইর এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৬৫০০.৭৯২. 

০১.১৭৬.১১.৪৮৩   ত াথযখ োঃ-০৬/১০/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ 
জে র া প্র াক,  নড় াইর ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

৯ 

 
 

১৭৬.১১ নড় াইর নড় াইর জে র ায দয উ জে র া  বূ থভ অ থপ জয 
ইউ থনয়ন বূ থভ উ-ক ায ী কভ যক তয া  েন াফ জভ াোঃ 
ভ থদ রু ইর াভ ক তৃয ক ফ জক য় া জফত ন,ফ াথড় ব াড় া  

ভ াঘ য ব াত া ফ াফ দ জভ াট ১২,৩৫৬/- ট াক া অ থত থযক্ত 
প্রদ ান  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ১২,৩৫৬/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.০৭-

১০৫,ত াথযখ োঃ- ২১/০৯/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), 
নড় াইর এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৬৫০০.৭৯২.০১.১৭৬.১১.৪৮৪                                                        

ত াথযখ োঃ-০৬/১০/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  নড় াইর 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

১০ 

 
 

১৭৬.১১ নড় াইর নড় াইর জে র ায ক াথরয় া উ জে র াধ ীন  ার াভ াফ াদ 
ইউ থনয়ন  বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ উ-ক ায ী 
কভ যক তয া  েন াফ প্রদ ী কুভ ায ভন্ডর ক তৃয ক যক াথয 
আ দায় ী ১,৯৬,১৬৫/৫০ ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ১,৯৬,১৬৫/৫০ 

ট াক া  
  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১. ০১. 

০১২.০৭-১০৪,ত াথযখ োঃ- ১৫/০৯/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ), নড় াইর এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৬৫০০.৭৯২.০১.১৭৬.১১.৪৮২ত াথযখ োঃ-
০৬/১০/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  নড় াইর ফয াফয 
ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

১১ 

 
 

১৭৬.১১ নড় াইর নড় াইর জে র ায ক াথরয় া উ জে র াধ ীন খ াথয় ার 
ইউ থনয়ন  বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ উ-ক ায ী 
কভ যক তয া  েন াফ স য় দ থে ন্ন াত আ র ী ক তৃয ক যক াথয 
আ দায় ী ১,২০,৮৪৮/- ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল 
প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ১,২০,৮৪৮/- 

ট াক া  
  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১. ০১.০১২.০৭-

১১২,ত াথযখ োঃ- ২৫/১০/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), 
নড় াইর এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৬৫০০.৭৯২.০১.১৭৬.১১.৫৩৪                                                        

ত াথযখ োঃ-০১/১১/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  নড় াইর 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

১২ 

 
 

১৭৬.১১ নড় াইর নড় াইর জে র ায ক াথরয় া উ জে র াধ ীন জ ৌয বূ থভ 
অ থপ    ুরু থরয় া ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন 
বূ থভ ক ায ী/উ-ক ায ী কভ যক তয াগ ন ক তৃয ক 
যক াথয আ দায় ী ৪,৯৮৩/-(চ ায  াে ায নয়ত 
থত য াথ) ট াক া  ২,৮১৮/-( দ ইু  াে ায আ টত 
আ ঠায) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৪,৯৮৩/-ট াক া  
 

২,৮১৮/-ট াক া 

  ২,৮১৮/-ট াক া থনষ্প থত্ত। 
থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.০৭-

১৩১,ত াথযখ োঃ- ১৭/১২/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), 
নড় াইর এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৬৫০০.৭৯২. 

০১.১৭৬.১১.০১         ত াথযখ োঃ-০৩/০১/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ 
জে র া প্র াক,  নড় াইর ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

১৩ 

 
 

১৭৬.১১ নড় াইর নড় াইর জে র ায জর া াগড় া উ জে র াধ ীন ইত ন া 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ জভ াি যা জভ াোঃ  ায় দ ায আ র ী ক তৃয ক 
যক াথয আ দায় ী ২,৪৫,৬৫৮/-( দ ইু রক্ষ  াঁয়ত াথি 
 াে ায েয়ত আ টান্ন) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল 
প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ২,৪৫,৬৫৮/--ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.০৭-০৬,ত াথযখ োঃ- 
১৯/০১/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), নড় াইর এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৬৫০০.৭৯২.০১.১৭৬.১১.২৮                                                        

ত াথযখ োঃ-২৬/০১/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  নড় াইর 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে।  
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

১৪ 

 
 

১৭৬.১১ নড় াইর নড় াইর জে র ায ক াথরয় া উ জে র া বূ থভ অ থপ  
এয থ,আ য,এর েুটি জব াগযত  অ থপ   ায়ক, 
েন াফ য ীপ েয়ন ার আ জফদ ীন জক জফত ন,ফ াথড় 
ব াড় া, ভ াঘ য ব াত া  উৎফ ব াত া ফ াফ দ 
৪,২৭৬/- ট াক া অ থত থযক্ত প্রদ ান  ংক্র ান্ত থফ জল 
প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৪,২৭৬/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.০৭-১৮,ত াথযখ োঃ- 
০১/০৩/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), নড় াইর এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৬৫০০. ৭৯২.০১. 

১৭৬.১১.১০৪ত াথযখ োঃ-০৮/০৩/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া 
প্র াক,  নড় াইর ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 

 

১৫ 
 
 
 

 

১৭৬.১১ 

 

নড় াইর 
নড় াইর জে র ায জর া াগড় া উ জে র াধ ীন 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ  ভ ুজয ইউ থনয়ন বূ থভ 
ক ায ী/উ-ক ায ী কভ যক তয াগ র্ ক তৃয ক 
যক াথয আ দায় ী ৮,৪২৫/-,৫,৩৮৫/-  

৩,১৩২/- ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল 
প্র থত জফ দন। 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ 
 

৮,৪২৫/-,৫,৩৮৫/- 

 ৩,১৩২/- ট াক া 

   

               থনষ্প থত্ত 
 

১৬ 

 
 
 

১৭৬.১১ নড় াইর নড় াইর জে র ায দয উজে র াধ ীন ভ ুথর য় া 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ উ-
ক ায ী কভ যক তয া েন াফ স য় দ ভ ুস্ত াথপ ে যু 
যভ ান ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী ৭,৪২৫/- ( াত 

 াে ায চ াযত  াঁথচ) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৭,৪২৫/-ট াক া                  থনষ্প থত্ত 
 

১৭ 

 
 
 

১৭৬.১১ নড় াইর নড় াইর জে র ায জর া াগড় া উ জে র া বূ থভ অ থপ  
এয অ থপ   ায়ক, েন াফ  ে া ান ায া জফগভ জক 
জফত ন,ফ াথড় ব াড় া, ভ াঘ য ব াত া  উৎফ ব াত া 
ফ াফ দ ৩,৩৫১/২৫ ট াক া অ থত থযক্ত প্রদ ান  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৩,৩৫১/২৫ 

ট াক া 
   থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-

৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.০৭-৫১,ত াথযখ োঃ- 
১০/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), নড় াইর এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৬৫০০.৭৯২. ০১.১৭৬. ১১. 

৩৭৪ ত াথযখ োঃ-৩১/০৮/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  
নড় াইর ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

১৮ 

 
 
 

১৭৬.১১ নড় াইর নড় াইর জে র ায জর া াগড় া উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
ন াথে য  েন াফ থ য াে রু ইর াভ ক তৃয ক থব থ ইে ায া 
জক জ ১৯,৮৭৬/-( ঊ থন  াে ায আ টত থে য় াত্তয) 
ট াক া কভ আ দায়  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ   ১৯,৮৭৬/-ট াক া   থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১. 

০১.০১২.০৭-৪৭,ত াথযখ োঃ- ২৩/০৬/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ), নড় াইর এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৬৫০০. 

৭৯২. ০১.১৭৬.১১.৩৭৫       ত াথযখ োঃ-
৩১/০৮/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  নড় াইর ফয াফয 
ত্র জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

১৯ 

 
 
 

১৭৬.১১ নড় াইর নড় াইর জে র ায জর া াগড় া উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
৪৬০ জর া া/৬৯-৭০ ন ং থব থ থরে জক জয ফ জক য় া 
২,১২,৬৪৭/৫০( দ ইু রক্ষ,ফ ায  াে ায েয়ত 
 াত চ থি/৫০) ট াক া কভ আ দায়  ংক্র ান্ত থফ জল 
প্র থত জফ দন। 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ   ২,১২,৬৪৭/৫০ 

ট াক া  
 থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৬৫০০.৮৪১.০১.০১২.০৭-৪৬,ত াথযখ োঃ- 
২৩/০৬/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), নড় াইর এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৬৫০০.৭৯২.০১.১৭৬.১১.৩৭৬                                                        

ত াথযখ োঃ-৩১/০৮/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  
নড় াইর ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

২০ 

 
 
 

১৭২.১১ থঝ ন াইদ থঝ ন াইদ জে র ায ক াথরগঞ্জ উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
ে াভ ার ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ 
ক ায ী কভ যক তয া েন াফ থন ভ াই চন্দ্র থফ শ্ব া 
ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী ৫,১৮২/- ট াক া আত্ম াৎ 
 ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৫,১৮২/-ট াক া      থনষ্প থত্ত 
 

২১ 

 
 
 

১৭২.১১ থঝ ন াইদ থঝ ন াইদ জে র ায  থযন াকু নু্ড উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
আ ত াধ ীন  থযন াকু নু্ড জ ৌয বূ থভ অ থপ জয  ইউ থনয়ন 

বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ আ ফে ার জ াজ ন  
ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী ৪০,৪৬৭/-(চ থি  াে ায 
চ াযত  াত ল থি) ট াক া তেরু   ংক্র ান্ত থফ জল 
প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৪০,৪৬৭/-ট াক া   থনষ্প থত্ত 
 

 

২২ 

 
 
 

১৭২.১১ থঝ ন াইদ থঝ ন াইদ  জে র ায স রকু  া উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
আ ত াধ ীন স রকু  া (জ ৌযব া)  াধ াযন  াট, শু 

 াট  কর া  াজটয ইে ায া ভ ূজর যয উয ৫%  াজয 
জ র াভ ী ফ াফ দ ট াক া বূ থভ য াে স্ব খ াজত েভ া ন া কয ায় 
যক াজযয ৪,৪৩,৭০০/-(চ ায রক্ষ জত ত াথি  াে ায 
 াত ত ) ট াক া য াে স্ব ক্ষ থত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন 

২০১৪-২০১৫থর োঃ   ৪,৪৩,৭০০/- 

ট াক া 
 

  

 

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৪৪০০.৮৪০.০১.০০২.১৫-

৪৩,ত াথযখ োঃ- ০৯/০৬/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ),থঝ ন াইদ এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫৪৪০০.৭৯২.০১.১৭২.১1৩৯৪                                                         

ত াথযখ োঃ০৬/0৯/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  থঝ ন াইদ  
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

২৩ 

 
 
 

১৭২.১১ থঝ ন াইদ থঝ ন াইদ  জে র ায দয উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
আ ত াধ ীন থঝ ন াইদ (জ ৌযব া)  াধ াযন  াট, শু 

 াট  কর া  াজটয ইে ায া ভ ূজর যয উয ৫%  াজয 
জ র াভ ী ফ াফ দ ট াক া ৭-বূ থভ য াে স্ব খ াজত েভ া ন া 
কয ায় যক াজযয ২,৮৩,০০০/- ট াক া য াে স্ফ ক্ষ থত 

 ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন 

২০১৪-২০১৫থর োঃ   ২,৮৩,০০০/- ট াক া 
  

  

 

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৪৪০০.৮৪০.০১.০০২.১৫-

২৩,ত াথযখ োঃ- ১১/০৪/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ),থঝ ন াইদ এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫৪৪০০.৭৯২.০১.১৭২.১1.২০০                                                         

ত াথযখ োঃ-২৯/0৫/২০৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  থঝ ন াইদ  
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

২৪ 

 
 
 

১৭২.১১ থঝ ন াইদ থঝ ন াইদ  জে র ায জক াটচ া াঁদ ুয উ জে র া বূ থভ 
অ থপ জয আ ত াধ ীন জক াটচ া াঁদ ুয (জ ৌযব া) 

 াধ াযন  াট, শু  াট  কর া  াজটয ইে ায া ভ ূজর যয 
উয ৫%  াজয জ র াভ ী ফ াফ দ ট াক া ৭-বূ থভ য াে স্ব 
খ াজত েভ া ন া কয ায় যক াজযয ২,২৪,৯০৮/৫০ ট াক া 
য াে স্ব ক্ষ থত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন 

২০১৪-২০১৫থর োঃ   ২,২৪,৯০৮/৫০ ট াক া 
  

  

 

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৪৪০০.৮৪০.০১.০০২.১৫-

১০৮,ত াথযখ োঃ- ০৭/১০/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ),থঝ ন াইদ এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫৪৪০০.৭৯২.০১১৭২.১1.৫০৫                                                         

ত াথযখ োঃ-১৪/১০/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  
থঝ ন াইদ  ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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ফর্যার র্ফবাগ এয ২০১৫-২০১৬ রনয র্ফরল র্নযীক্ষা প্রর্তরফদনুঃ 
 

 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

১ ০৩৫.১২ ফযগুন া ফযগুন া জে র ায জফত াগ ী উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
অ থপ  ক ায ী/ন াথে য েন াফ প্র ান্ত ফিব ক তৃয ক 
যক াথয আ দায় ী ২৮,৯৯০/-(আ টা  াে ায নয়ত 
নব্ব ই) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফদন। 
 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ২৮,৯৯০/-ট াক া।    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং- থ োঃত োঃ(য াোঃ)/ফযগুন া-১৯,ত াথযখ োঃ-
১১/০২/১৬থর োঃ, থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), ফযগুন া  এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫. 04০০. 

৭৯২.০১.০৩৫.১২.৭৭তাাং-২২/02/২০১৬ভ াধ যজভ জে র া 
প্র াক,  ফযগুন া ফয াফয ত্র জদয় া  জয়জে। 
 

 

২ ০৬১.১২ ফ থয ার ফ থয ার জে র ায থে র া উ জে র াধ ীন ফড়ে াথরয় া 

ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয প্র াক্ত ন ইউ থনয়ন বূ থভ 
ক ায ী কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ ভ াইন ুর ক (ফতয ভ াজন 
রত া ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ ,জভ জ থন্দ গঞ্জ কভ যযত) 
ক তৃয ক বূ থভ উন্নয়ন ক জযয ফ জক য় া দ াফ ী আ দায় ন া 
ক জয ফেয ফ াদ থদ জয় আ দায় কয ায় যক াজযয জভ াট 
৬৮,৪৪১/-( আ টল থি  াে ায চ াযত এক চ থি) ট াক া 
য াে স্ব ক্ষ থত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ    ৬৮,৪৪১/-ট াক া  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.০৬০০.৮৬২.০৫.০০১.১৩-১৪৯,ত াথযখ োঃ- 
২০/১২/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), ফ থয ার 
  এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.০৫০০.৭৯২.০১.০৬১.১২.08                                                          

ত াথযখ োঃ-05/0১/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  ফ থয ার 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 

৩ ১৮৮.১১  টুয় াখ ার ী  টুয় াখ ার ী জে র ায ফ াউপ র উ জে র াধ ীন ফগ া 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ টি ু  ুরত ান ক তৃয ক যক াথয 
আ দায় ী ৩,৬৪১/-(থত ন  াে ায েয়ত এক চ থি) 
ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৩,৬৪১/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৭৮০০. ৮৬৩. ০১. 

০৭৮.১৬-৩৬,ত াথযখ োঃ-২৬/০৬/১৬,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 

(য াোঃ), টুয় াখ ার ী  এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫. 

৭8০০.৭৯২. ০১.১৮৮.১১.203 ত াথযখ োঃ-
31/০৭/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,   টুয় াখ ার ী 

ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

৪ ০৬৩.১২ জব ার া জব ার া জে র ায চযপ যান উ জে র াধ ীন চযভ াথনক া 

ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয েন াফ জভ াোঃ আ ফ ুর ক াজভ 
ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া ক তৃয ক ভ ং 
১০,৬০০/- (দ  াে ায েয়ত) ট াক া আত্ম াত এফ ং 
৮৭৫/-(আ টত  াঁচ াত্তয)) ট াক া আ থি যক ক্ষ থত  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ 
 

১০,৬০০/-ট াক া  
 

৮৭৫/-ট াক া  
থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.০৯০০.৮৬৪.০১.১৬-

৭২,ত াথযখ োঃ- ১৭/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), জব ার া  
এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.09০০. 

৭৯২.০১.০63.১২.359 ত াথযখ োঃ- 29/08/২০১6থর োঃ 
 ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  জব ার া ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

৫ ০১৯.১২ থ জয াে  ুয থ জয াে  ুয জে র ায ন াথে য ুয উ জে র াধ ীন দ ীঘ যা 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ  ুু্ব্রত জ খয ভন্ড র (ফতয ভ াজন 
জদউ রফ াড় ী ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ , 

২০১৪-২০১৫থর োঃ    ৪৮,৫৭০/-ট াক া  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৭৯৭৬.৮৬৫.০১.১৫.-

১১৪,ত াথযখ োঃ- ১৪/১২/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), 
থ জয াে  ুয এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৭৯০০.৭৯২.০১.০1৯.১২.৬২৪                                                          
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ন াথে য ুয,কভ যযত) ক তৃয ক যক ায থন ধ যাথযত  াজয 
বূ থভ উন্নয়ন কয আ দায় ন া কয ায় যক াজযয জভ াট 
৪৮,৫৭০/-(আ টচ থি  াে ায  া াঁচত ত্তয) ট াক া 
য াে স্ব ক্ষ থত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

ত াথযখ োঃ-৩১/১২/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  
থ জয াে  ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

৬ ০১৯.১২ থ জয াে  ুয থ জয াে  ুয জে র াধ ীন ন াথে য ুয উ জে র া বূ থভ 
অ থপ জয ০২(দ ইু)টি থব,থ থড থআ য ফ থ  

১২(ফ ায)টি থব,থ র ীে জক  ন থি চু থয/ াথয জয় 
ম া য় ায় ক যা ফ থ জত েভ াকৃ ত ফ যজভ াট ৩,১৯,৪৫৭/-

(থত ন রক্ষ উ থন  াে ায চ াযত  াত ান্ন) ট াক া 
ঠি কব াজফ ম া াঁচ াই ন া কয া  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ  ৩,১৯,৪৫৭/-ট াক া থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৭৯৭৬.৮৬৫.০১.১৫.-

১১৫,ত াথযখ োঃ- ২৭/১২/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), 
থ জয াে  ুয এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৭৯০০.৭৯২.০১.০1৯.১২.১৩                                                          

ত াথযখ োঃ-১৪/০১/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  
থ জয াে  ুয ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 

র্ররট র্ফবাগ এয ২০১৫-২০১৬ রনয র্ফরল র্নযীক্ষা প্রর্তরফদনুঃ 
 

 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

১ ০০৭.১৬ থ জর ট থ জর ট জে র ায দয উ জে র াধ ীন ফয ইউ থনয়ন বূ থভ 
অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ 
আ ফ া উ থদ্দন ক তৃয ক থফ থব ন্ন উ াজয় আ ন ুভ াথনক 
৪৬,০০,০০,০০০/-(থে চ থি জক াটি) ট াক া ভ ূর যভ াজন য 
৩৯.০০ এক য যক ায ী ম্প থত্ত (থফ র,থগেয া, 
জগ াযস্থ ান,অ থ যত ম্প থত্ত) জফ  াজত য য া থয  জম াথগত া 

এফ ং জফ  াত কৃ ত থফ র দ ীঘ য থদন জি জক ইে ায া থদ জত ন া  ায ায়  
যক াজযয আ ন ুভ াথনক ২,০০,০০,০০০/-(দ ইু জক াটি) ট াক ায 
য াে স্ব ক্ষ থত   ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ   ৪৬,০০,০০,০০০/-ট াক া 
 

২,০০,০০,০০০/-ট াক া।  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৯১৬২.৭৯২.০১.০০১.১৬-

৫৭,ত াথযখ োঃ-০৬/০৬/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), থ জর ট 
এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৯১০০. ৭৯২. 

০১.০০৭.১৬২৬১ ত াথযখ োঃ-19/০৬/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া 
প্র াক,  থ জর টু ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

২ ০১৭.১২ জভ ৌরব ীফ াে ায জভ ৌরব ীফ াে ায জে র ায কভরগঞ্জ উ জে র াধ ীন দয 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয আ দায়ক ায ী েন াফ যভত 
উ থদ্দন ইউ থনয়ন বূ থভ উ-ক ায ী কভ যক তয া ক তৃয ক 
৪৮,২৬১/-(আ টচ থি  াে ায দ ইুত এক ল থি) ট াক া 
ত থফর তেরু   ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৪৮,২৬১/-ট াক া।     থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৫৮৫৬. ৮৭১. 

০১.০০৩.১৪-১৬,ত াথযখ োঃ-২৭/০৪/১৬থর োঃ,থ াফ 
তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), জভ ৌরব ীফ াে ায  এফ ং এ দপ্ত জযয 
স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৮৫০০.৭৯২. ০১.০১৭. ১২১৮৪ 

ত াথযখ োঃ১০/০৫/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  
জভ ৌরব ীফ াে ায ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 

৩ ০৮৪.১২  থফগঞ্জ  থফগঞ্জ জে র ায নফ ীগঞ্জ উ জে র াধ ীন ইন াত গঞ্জ  

ক াথে যফ াে ায ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ 
উ-ক ায ী কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ  াজদ আ র ী ক তৃয ক 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৫,১৪১/--ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৩৬০৫.৮৭০.০১.০৬.১৫-১৯,ত াথযখ োঃ- 
২৭/০৯/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), থফগঞ্জ  এফ ং 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

যক াথয আ দায় ী ৫,১৪১/- ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 

এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৩৬০০.৭৯২. 

০১.০৮৪.১২.৫0৭ ত াথযখ োঃ-১৪/১০/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ 
জে র া প্র াক,   থফগঞ্জ ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

৪ ০৮৪.১২  থফগঞ্জ  থফগঞ্জ জে র ায নফ ীগঞ্জ উ জে র া  বূ থভ অ থপ জয 

ন াথে য েন াফ জভ াোঃ ভ াভ ুন থভ য় া জচ ৌধ ুয ী ক তৃয ক 
যক াথয আ দায় ী ৪,৫৬০/- ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৪,৫৬০/--ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৩৬০৫.৮৭০.০১.০৬.১৫-

৩৭,ত াথযখ োঃ- ০১/১১/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), থফগঞ্জ  
এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৩৬০০. ৭৯২.০১. 

০৮৪.১২.৫৯২  ত াথযখ োঃ- ৩০/১১/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ 
জে র া প্র াক,   থফগঞ্জ ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 
 

 

৫ ০৮৪.১২  থফগঞ্জ  থফগঞ্জ জে র ায র াখ াই উ জে র াধ ীন ফ ুি া ইউ থনয়ন 
বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া েন াফ 
জভ াোঃ ন ুয আ র ী ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী ২,১৭৫/- ট াক া 
আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ২,১৭৫/--ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৩৬০৫.৮৭০.০১.০৬.১৫-

৩৮,ত াথযখ োঃ- ০১/১১/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ), থফগঞ্জ  এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৩৬০০. 

৭৯২.০১. ০৮৪.১২.৫৯১ ত াথযখ োঃ-৩০/১১/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ 
জে র া প্র াক,   থফগঞ্জ ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 
 

 

৬ ০৮৪.১২  থফগঞ্জ  থফগঞ্জ জে র ায ভ াধফ ুয উ জে র াধ ীন আ দাঐ য 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ আশু জত াল ফ থনক ক তৃয ক যক াথয 
আ দায় ী  ৪,২৪৮/-( চ ায  াে ায দ ইুত আ টচ থি) 
ট াক া য াে স্ব ক্ষ থত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৪,২৪৮/-ট াক া    থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৩৬০৫.৮৭০.০১.০৬.১৫-

৫৫,ত াথযখ োঃ- ০৩/০১/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ), থফগঞ্জ  এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৩৬০০.৭৯২.০১. ০৮৪.১২.১১ ত াথযখ োঃ-
১৩/০১/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,   থফগঞ্জ ফয াফয ত্র 
জদয় া  জয় জে। 
 
 

৭ ০৮৪.১২  থফগঞ্জ  থফগঞ্জ জে র ায ভ াধফ ুয উ জে র া বূ থভ অ থপ  
ভ াধফ ুয এয প্রধ ান  ক ায ী/ন াথে য েন াফ ফকু র 
দত্ত ক তৃয ক ১৯,১১০/-(ঊ থন  াে ায এক ত দ) ট াক া 
এফ ং  েন াফ জগ া ার চন্দ্র  ার, ন াথে য ক তৃয ক 
৫৫,৪১৭/-(ঞ্চ ান্ন  াে ায চ াযত  জত য) ট াক া থফ থব ন্ন 
উ াজয় তেরু   ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ১৯,১১০/-ট াক া  
 

৫৫,৪১৭/-ট াক া 

  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৩৬০৫.৮৭০.০১.০৬.১৫-

৬৫  ৬৭,ত াথযখ োঃ- ০৭/০২/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ), থফগঞ্জ  এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৩৬০০.৭৯২. ০১. ০৮৪.১২.৭৬ ত াথযখ োঃ-
২২/০২/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,   থফগঞ্জ ফয াফয 
ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 
 
৮ 

 
 

০৮৪.১২ 

 
 

 থফগঞ্জ 

 থফগঞ্জ জে র ায ফ াহুফর উ জে র া বূ থভ অ থপ  এয 

প্রধ ান  ক ায ী/ন াথে য েন াফ জ খ জগ ার াভ যব্ব ান ী 
ক তৃয ক থফ থব ন্ন উ াজয়  ২৬,০১৫/-(ে াথব্ব   াে ায 
 জনয) ট াক া তেরু   ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

 

 

 
 
২০১৪-২০১৫থর োঃ 

 
 

২৬,০১৫/--ট াক া 

  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৩৬০৫. ৮৭০.০১.০৬.১৫-

৭৭,ত াথযখ োঃ- ২০/০৪/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), থফগঞ্জ  
এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৩৬০০.৭৯২. ০১. 

০৮৪.১২.২২৬ ত াথযখ োঃ-৩০/০৫/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

 

প্র াক,   থফগঞ্জ ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 
 

 

৯ ০১৮.১২  ুন াভগঞ্জ  ুন াভগঞ্জ জে র ায ে াতক উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
েন াফ  জত যন্দ্র র ার য ায় অ থপ  ক ায ী থক্ষ া ব াত া 
খ াত  জত অ বফধব াজফ ৩,৩০০/- (থত ন  াে ায 
থত নত) ট াক া অ থত থযক্ত উ জত্ত ারন  গ্রন  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৩,৩০০/-ট াক া   থনষ্প থত্ত 
 

১০ ০১৮.১২  ুন াভগঞ্জ  ুন াভগঞ্জ জে র ায থদয াই উ জে র াধ ীন দয ইউ থনয়ন 
বূ থভ অ থপ জয েন াফ থফে ন ক ানন দ া ইউ থনয়ন বূ থভ 
ক ায ী কভ যক তয া ক তৃয ক ১০,০০০/- (দ  াে ায ) 

ট াক া আত্ম াত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফদন। 
 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ১০,০০০/-ট াক া   থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৯০২৩.৮৬৯.০১. 

০০৬.১৬-৭৭,ত াথযখ োঃ-১৮/০১/১৬,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ),  ুন াভগঞ্জ  এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৯০০০.৭৯২.০১.০১৮.১২.৩০                                                          

ত াথযখ োঃ- ২৬/০১/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  
 ুন াভগঞ্জ ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 

১১ ০১৮.১২  ুন াভগঞ্জ  ুন াভগঞ্জ জে র ায জদ ায় ায া ফ াে ায উ জে র াধ ীন রক্ষ ী ুয 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয েন াফ জগ ার াভ জভ া াম্ম দ ইউ থনয়ন 
বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া ক তৃয ক ১৭,০৩০/- ( জত য  াে ায 
থত্র ) ট াক া আত্ম াত এফ ং যক াথয য াে স্ব আ দাজয়য ট াক া 
 াজত জয জখ আ ংথক যক াথয খ াজত েভ াক যন  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ১৭,০৩০/-ট াক া   থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৯০২৩.৮৬৯.০১. 

০০৬.১৬- ৮৫,ত াথযখ োঃ-০৪/০২/১৬,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক 
(য াোঃ),  ুন াভগঞ্জ  এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৯০০০.৭৯২.০১.০১৮.১২.৬২                                                          

ত াথযখ োঃ- ১৬/০২/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  
 ুন াভগঞ্জ ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 

১২ ০১৮.১২  ুন াভগঞ্জ  ুন াভগঞ্জ জে র ায ধভ য া া উ জে র াধ ীন ফ াদ াগঞ্জ 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয েন াফ জভ াোঃ জ থরভ থভ য় া, 
ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া ক তৃয ক ২২,৮০০/- 

(ফ াই  াে ায আ টত ) ট াক া আত্ম াত   ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ২২,৮০০/-ট াক া   থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৯০২৩.৮৬৯.০১.০০৬.১৬- ৩৬,ত াথযখ োঃ-
২৪/০৯/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),  ুন াভগঞ্জ 
  এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.৯০০০.৭৯২.০১.০১৮.১২.৪২৩                                                          

ত াথযখ োঃ- ২৮/০৯/২০১৬থর োঃ 
 ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,   ুন াভগঞ্জ ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

১ ০১৫.১২ চট্রগ্র াভ 
(দ থক্ষ র্) 

থদয় ায া জ জটর জভন্ট অ থপ , চট্রগ্র াভ জে ান, চট্রগ্র াভ 
ক াম যার জয়য গ াড় ীচ ারক েন াফ ভ ুকু র আ াজম্ম দ ক তৃয ক 
( ফতয ভ াজন জে ান ার জ জটর জভন্ট অ থপ , থ জর জট 
কর্ভযত) ব ায ট াইভ ব াত া অ থত থযক্ত গ্রন কয ায় 
১০,১৭১/১৬ ( দ  াে ায এক ত এক াত্তয/১৬) ট াক া 
আ থি যক ক্ষ থত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ   ১০,১৭১/১৬ থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.১৫০০.৮২৪.৩১.০০৯.১৬-

১০০,ত াথযখ োঃ-১২/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), 
চট্রগ্র াভ(দ থক্ষ র্) 
 এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.15০০.৭৯২. 

০১.০১5.১২৩৮৮  ত াথযখ োঃ০৫/০৯/২০১৬ থর োঃ 
 ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  চট্রগ্র াভ ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 

২ ০৪৩.১২ কক্সফ াে ায কক্সফ াে ায জে র ায চক থযয় া উ জে র ায  ূফ য ফড় 

জব র া ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয আ দায়ক ায ী েন াফ 
জভ াোঃ থগ য় া উ থদ্দন ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া 
ক তৃয ক থব থ দ াজগ য ে থভয দ াথখ র া প্রদ ান  ূফ যক 
যক াজযয ৫১,০৯,২৭০/- ট াক া য াে স্ব ক্ষ থত  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ     ৫১,০৯,২৭০/-  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-থ োঃত োঃ/কক্স/১০৪,ত াথযখ োঃ-
০৫/১০/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), কক্সফ াে ায  এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.২২০০.৭৯২.০১.০৪৩.১২.৫১৯                                                          

ত াথযখ োঃ-২0/১০/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  কক্সফ াে ায  
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 

৩ ০৪৩.১২ কক্সফ াে ায কক্সফ াে ায জে র ায য াভ ু উজে র ায গেয থন য় া 

ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয আ দায়ক ায ী েন াফ জভ াোঃ 
জ থরভ উি া ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া 

ক তৃয ক আ দায় ী ৩,২৫,৯১৫/- ট াক া আত্ম াত  

 ুদ ফ াফ দ য াে স্ব ক্ষ থত য ১,০১,৮৪০/-ট াক া 
 ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৩,২৫,৯১৫/- ট াক া।    ১,০১,৮৪০/-ট াক া  থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-থ োঃত োঃ/কক্স/১১৫,ত াথযখ োঃ-
০৪/১১/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), কক্সফ াে ায  এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.২২০০.৭৯২.০১.০৪৩.১২.৫৭১                                                          

ত াথযখ োঃ-১৫/১১/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  কক্সফ াে ায  
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 

 
 
 
 
৪ 

 
 
 
 

০৪৩.১২ 

কক্সফ াে ায কক্সফ াে ায জে র ায কু তু ফ থদয় া উ জে র ায 
ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী েন াফ জভ াোঃ থপ জয াে 
ক তৃয ক দ াথখর া  থড,থ আ য এয ভ াধ যজভ 
আ দায় কৃ ত ২৪,৮৮১/-(চ থব্ব   াে ায আ টত 
এক াথ) ট াক া যক াথয জক াল াগ াজয েভ া ন া থদ জয়  
আত্ম াত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

 
 
 
 
২০১৪-২০১৫থর োঃ 

 
 
 
 

২৪,৮৮১/-ট াক া 

 
 
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-থ োঃত োঃ/কক্স/১৯২,ত াথযখ োঃ-
১০/০৭/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), কক্সফ াে ায  এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.২২০০.৭৯২.০১.০৪৩.১২.১৮৭                                                          

ত াথযখ োঃ-১৮/০৭/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  কক্সফ াে ায  
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

৫ ০৪৩.১২ কক্সফ াে ায কক্সফ াে ায জে র ায জটক ন াপ উ জে র ায  
ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া েন াফ 
আ খত ারু র ইর াভ জ থরভ হ্ন ীর া ক তৃয ক 
ফ াংর াজদ  াথন উন্নয়ন জফ াজডয য বূ থভ উন্নয়ন কয 
ফ াফ দ  থয জ াথধত জচ জক য ট াক া ে াথরয় াথত য 
ভ াধ যজভ ফ যাংক  জত উ জত্ত ারন  দ াথখর া প্রদ ান ন া 
ক জয ৩৮,০০০/-(আ টথত্র  াে ায) ট াক া 
আত্ম াত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৩৮,০০০/--ট াক া  
 
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং- থ োঃত োঃ/কক্স/১৮০,ত াথযখ োঃ-
১৮/০/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), কক্সফ াে ায 
  এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.২২০০.৭৯২. ০১.০৪৩. 

১২.১৮৮        তার্যখুঃ১৮/০৭/২০১৬ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  
কক্সফ াে ায  ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 

৬ ০৪৩.১২ কক্সফ াে ায কক্সফ াে ায জে র ায উ থখয় া উ জে র া বূ থভ অ থপ জয েন াফ ভ জন ায ী 

 ু ীর ন াথে য ক তৃয ক ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয অন যান য ফ যয় 
(৪৮৯৯)  জে ন ায ী খ াজত য প্র াপ্ত ৯৪,০০০/- ট াক ায ভ জধ য বূ য় া 
থফ র ব াউ চ াজয য ভ াধ যজভ ২১,৩০০/- (একু   াে ায থত নত) ট াক া 
আত্ম াজত য থফ জ ল  প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ২১,৩০০/- -ট াক া  
 
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং- থ োঃত োঃ/কক্স/১৬০,ত াথযখ োঃ 
০৪/০৪/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), কক্সফ াে ায 
  এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.২২০০.৭৯২. ০১.০৪৩.১২.১৮৯ 

ত াথযখ োঃ-১৮/০৭/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  কক্সফ াে ায  
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 

 

৭ ০৪৮.১২ জন ায় াখ ার ী জন ায় াখ ার ী জে র ায  ুফ র্ যচয উ জে র াধ ীন চযফ াট া 
ইউ থনয়ন বূথভ অ থপ জয েন াফ  া াফ উ থদ্দন 
ইউ থনয়ন বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া ক তৃয ক ৭,২৮৫/-

( াত  াে ায দ ইুত  াঁচ াথ) ট াক া আত্ম াত  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

থফ জল  প্র থত জফ দন। 
 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৭,২৮৫/- -ট াক া  
 
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৭৫৮৫.৮৩২.০১. ০০১.১৬-

২৭,ত াথযখ োঃ- ২২/০৮/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), জন ায় াখ ার ী  

এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৭5০০. ৭৯২.০১.০৪8.১২.৩৭৯   

ত াথযখ োঃ-০১/09/২০১6থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  জন ায় াখ ার ী 

ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 

 

৮ 

 

০১১.১৪ 

 

জপ ন ী 
জপ ন ী জে র ায জ ান াগ াে ী উ জে র াধ ীন ভ ংগরক াথন্দ 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয েন াফ জক এভ  া াফ উ থদ্দন 
ইউ থনয়ন বূ থভ উ-ক ায ী কভ যক তয া ক তৃয ক 
১০,৩৪৮/- ট াক া আত্ম াত এফ ং ১,৮৪০/-ট াক া 
য াে স্বক্ষ থত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 
 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ 
 

১০,৩৪৮/- -ট াক া 
 

১,৮৪০/-ট াক া 
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৩০৯৪.৮২৭.০১. ০০৫.১৫-

৯১,ত াথযখ োঃ- ০৬/১০/১৫,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), জপ ন ী  এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৩৩০০.৭৯২. 

০১.০১১.১৪.৪৯৬ত াথযখ োঃ-১২/১০/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া 
প্র াক,  জপ র্ ী ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 

৯ ০১২.১৪ রক্ষ ী ুয রক্ষ ী ুয জে র ায য ায় ুয উ জে র ায চযআ ফ াথফর 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয  ইউ থনয়ন বূ থভ উ-ক ায ী 
কভ যক তয া ক তৃয ক ৭,১১৫/- ট াক া আত্ম াত   ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৭,১১৫/--ট াক া   
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৫১৫৮.৮২৫.০১.০০১.১৪-১১১, 

ত াথযখ োঃ-১৯/০৯/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),রক্ষ ী ুয এফ ং এ 

দপ্ত জযযস্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৫১০০.৭৯২.০১.০১২.১৪.৪৯৭ত া-
১২/১০/১৫ ভ াধ যজভ জে র াপ্র াক,রক্ষ ী ুরু ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 56 

 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

১০ ০১২.১৪ রক্ষ ী ুয রক্ষ ী ুয জে র ায দয উ জে র াধ ীন উত্তয  াভে াদ ী 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয েন াফ  ারু ন অয য থ দ 
ইউ থনয়ন বূ থভ উ- ক ায ী কভ যক তয া ক তৃয ক 
২,৮৭৮/-(দ ইু  াে ায আ টত আ টাত্তয) ট াক া 
আত্ম াত  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ২,৮৭৮/-ট াক া   
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৫১৫৮.৮২৫.০১.০০১.১৬-

৬৩,ত াথযখ োঃ- ২১/০৮/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), রক্ষ ী ুয 
এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.৫১০০.৭৯২.০১.০১২.১৪.৩৭৮                                                         

ত াথযখ োঃ-০১/০৯/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  রক্ষ ী ুরু 
ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 

 

 

১১ ০৪৬.১২ ব্র াহ্ম র্ফ াথড় য় া ব্র াহ্ম র্ফ াথড় য় া জে র ায দয উ জে র া বূ থভ অ থপ জ 
কভ যযত অ থপ  ক ায ী ক াভ- ক থম্প উট ায ভ ুি াক্ষ থযক 
(ন াথে য) েন াফ জভ াোঃ  াআ রভ ক তৃয ক ২৭,৪৯৫/-

( াত া  াে ায চ াযত  াঁচ ানব্ব ই) ট াক া ত থফর 
তেরু   ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ২৭,৪৯৫/-ট াক া   
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.১২১৩.৮৩০.০১-১৬০,ত াথযখ োঃ-
২৮/১২/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),ব্র াহ্ম র্ফ াথড় য় া  এফ ং এ 

দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.১২০০.৭৯২. ০১.০৪৬.১২.12  

ত াথযখ োঃ-14/০১/২০১৫থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  ব্র াহ্ম র্ফ াথড় য় া 

ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 

 

১২ 

 

০৭১.১২ 

কু থভি া(উত্তয) কু থভি া জে র ায ভ ুয াদনগয উ জে র াধ ীন য াভ চন্দ্র  ুয 
(দ থক্ষ র্) ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ 
ক ায ী কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ  া ীন ুজ্জ াভ ান ক তৃয ক 
যক াথয আ দায় ী ২,৭৫৩/-(দ ইু  াে ায  াত ত 
থত প্প ান্ন) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ 
 

২,৭৫৩/-ট াক া 
  
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.১৯০০.৮২৮.০১.০১২.১৬-

১২৫,ত াথযখ োঃ- ১০/০১/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),কুথভি া 
(উত্তয) এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫১৯০০.৭৯২.০১.০7১.১২১৭                                                            

ত াথযখ োঃ১৮/0১/২০১6থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  ব্র াহ্ম র্ফ াথড় য় া 

ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 

১৩ ০৭১.১২ কু থভি া(উত্তয) কু থভি া জে র ায ভ ুয াদনগয উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
অ থপ  ক ায ী/ন াথে য েন াফ জভ াোঃ  া আ রভ ক তৃয ক 
থফ থব ন্ন ব াজফ যক াজযয ৪৮,৮৫৮/-(আ টচ থি 
 াে ায আ টত আ টান্ন) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত 
থফ জল প্র থত জফ দন। 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৪৮,৮৫৮/--ট াক া   
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.১৯০০.৮২৮.০১.০১২.১৬-

১২৪,ত াথযখ োঃ- ০৭/০১/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),কু থভি া 
(উত্তয)এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫. 

19০০.৭৯২.০১.০7১.১২.১৮ ত াথযখ োঃ-18/0১/২০১6থর োঃ ভ াধ যজভ 
জে র া প্র াক,  কু থভি া ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

 

১৪ ০৭১.১২ কু থভি া(উত্তয) কু থভি া জে র ায ফ ুথড় চ ং উ জে র াধ ীন ফ াক ীভ ুর 
ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ উ-ক ায ী 
কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ ইভ াইর জ াজ ন ক তৃয ক যক াথয 
আ দায় ী ১,৫৭৬/-(এক  াে ায  া াঁচত থে য় াত্তয) ট াক া 
আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ১,৫৭৬/--ট াক া   
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.১৯০০.৮২৮.০১.০১২.১৬-

১১,ত াথযখ োঃ- ২২/০২/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),কু থভি া 
(উত্তয)এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.19০০.৭৯২. 

০১.০7১.১২.৯8     ত াথযখ োঃ-০৬/0৩/২০১৬ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  
কু থভি া ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

১৫ ০৭১.১২ কু থভি া(উত্তয) কু থভি া জে র ায জ াভন া উ জে র ায ক ায ী 
জ জটর জভন্ট অ থপ জয েন াফ জভ াোঃ এন াভ ুর ক 

ভে ভু দ ায,  াজবয য় ায ক তৃয ক যক াথয আ দায় ী 
১০,৬০০/-(দ  াে ায েয়ত) ট াক া আত্ম াৎ 
 ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ১০,৬০০/--ট াক া   
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.১৯০০.৮২৮ .০১.০১২. ১৬-

৩১,ত াথযখ োঃ-২৬/০৪/১৬থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), কু থভি া 
(উত্তয)এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫. ১৯ ০০. 

৭৯২.০১.০৭১.১২.১৯১ ত াথযখ োঃ-১১/0৫/২০১৬থর োঃ ভ াধ যজভ 
জে র া প্র াক,  কু থভি া ফয াফয ত্র জদয় া  জয় জে। 
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 ন ং ন থি ন ং 
 
 

জে র ায ন াভ থফ লয় ন আত্ম াত য াে স্বক্ষ থত ভন্তফ য/গ ৃ ীত ক াম যক্র ভ 

১৬ ০৫৭.১২ চ া াঁদ ুয চ া াঁদ ুয জে র ায ভত রফ উত্তয উ জে র াধ ীন 
আ থভয াফ াদ ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন বূ থভ 
ক ায ী কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ আ ফ ুর জ াজ ন ক তৃয ক 
যক াথয আ দায় ী ৩,৩৬৩/-( থত ন  াে ায থত নত 
জত ল থি) ট াক া আত্ম াৎ  ংক্র ান্ত থফ জল প্র থত জফ দন। 

 

২০১৪-২০১৫থর োঃ ৩,৩৬৩/---ট াক া   
 
 
  

থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.১৩০০.৮২৬.০১. ০১২.১৫- 

৫৬,ত াথযখ োঃ- ২৫/১২/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ), চ া াঁদ ুয। 
এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.13০০.৭৯২.০১.০57.১1.38                                                          

ত াথযখ োঃ০১/02/২০১6থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  চ া াঁদ ুয ফয াফয 
ত্র জদয় া  জয় জে। 
 

 

১৭ ০০১.১৩ কু থভি া 
(দ থক্ষ র্) 

কু থভি া জে র ায ভ জন াযগঞ্জ উ জে র া বূ থভ অ থপ জয 
অ ন্তগ যত রক্ষ র্ ুয ইউ থনয়ন বূ থভ অ থপ জয ইউ থনয়ন 
বূ থভ ক ায ী কভ যক তয া েন াফ জভ াোঃ  াজয়স্ত া খ া াঁন 
ক তৃয ক অ বফধব াজফ রক্ষ র্ ুয জভ ৌে ায এ,এ খ থত য় াজন 
জে থর্ খ ার জক ন ার জদ থখ জয় কৃ থল খ া ে থভ থ াজফ 
ফ যজভ াট ০.৬০(ল াট) এক য খ ার ে থভ ফ জন্দ াফস্ত প্রদ ান 
ক জযন এফ ং ০.৯৫(চ া াঁনব্ব ই) এক য খ ার থফ,এ 

জযক জডয ( জে থর্ থফ র) কভ উঠ াজন ায প জর জযকডয 
 ংজ াধন  ূফ যক একু জন (০.৬০+০.৯৫)=১.৫৫ এক য 
ে থভ উদ্ধ ায এফ ং যক াথয খ া খ থত য় াজন অ ন্ত যবু ক্ত 
কয া প্র ংজগ থফ জল প্র থত জফ দন। 
 

২০১৪-২০১৫থর োঃ  ------ ------ থ োঃত োঃ(য াোঃ) এয স্ম াযক ন ং-৩১.০৫.১৯০০.৮২৮. ০১২.১৫- 

১০১,ত াথযখ োঃ- ২৯/১২/১৫থর োঃ,থ াফ তত্ত্ব াফধ ায়ক (য াোঃ),কু থভি া 
(দ থক্ষ র্)এফ ং এ দপ্ত জযয স্ম াযক ন ং-
৩১.০৫.19০০.৭৯২.০১.001.১3.195                                                         

ত াথযখ োঃ-১৯/07/২০১6থর োঃ ভ াধ যজভ জে র া প্র াক,  কু থভি া ফয াফয 
ত্র জদয় া  জয় জে। 
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র্াফ তত্ত্বাফধায়ক (যাজস্ব) কর্তথক দার্খরকৃত র্নযীক্ষা প্রর্তরফদরনয র্ফফযণুঃ  

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. ঢাকা-১  আশুর্রয়া যাজস্ব ারকথর ও ারকথরাধীন আশুর্রয়া ও র্মুর্রয়া ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৮১৬৭.০০ ০ 
০২. ঢাকা-১ আর্ভন ফাজায যাজস্ব ারকথর ও ারকথরাধীন আর্ভনফাজায ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৫৬৪৪২.০০ ৪৭৪৬.০০ 
০৩. ঢাকা-১ াবায উরজরা ভূর্ভ অর্প ও উরজরাধীন ফাগধর্নয়া ও ধউয ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১১৬৮.০০ ৩৬০০.০০ 
০৪. ঢাকা-১ র্ভযপুয যাজস্ব ারকথর ও ারকথরাধীন র্ভযপুয, ফাউর্নয়া, ও ধউয ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৬৬৮.০০ ০ 
০৫. ঢাকা-১ রারফাগ যাজস্ব ারকথর ও ারকথরাধীন রারফাগ ও র্ফপুয ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৫৭৭২৭.০০ ৩০৪৫.০০ 
০৬. ঢাকা-১ ঢাকা ফরটররভন্ট। ২০১৪-২০১৫ ০ ১৭০০৮.০০ 
০৭. ঢাকা-১ ফজরা প্রাক-এয অর্ধগ্রণ াখা ২০১৪-২০১৫ ০ ৩৯৩৫৩.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. ঢাকা-২ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয় ০৩টি এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৯৭৭২০.০০ ১০০৮৯১.০০ 

০২. ঢাকা-২ নফাফগঞ্জ উরজরা ভূর্ভ অর্পরয র্ফরল প্রর্তরফদন। ২০১৪-২০১৫ ০ ৫৯১৮০১০.০০ 
০৩. ঢাকা-২ নফাফগঞ্জ উরজরা ভূর্ভ অর্পরয র্ফরল প্রর্তরফদন। ২০১৪-২০১৫ ৬৫০০.০০ ১,৭৮,৪০৮.০০ 
০৪. ঢাকা-২ র্দয়াযা ফরটররভন্ট অর্প ২০১৪-২০১৫ ০ ২৭১৩.০০ 
০৫. ঢাকা-২ ভূর্ভ ফযকড থ ও জর্য অর্ধদপ্তয (খড়া প্রর্তরফদন) ২০১৪-২০১৫ ০ ১৪২৩১৩.০০ 
০৬. ঢাকা-২ ভূর্ভ প্রান প্রর্ক্ষণ ফকন্দ্র (খড়া প্রর্তরফদন) ২০১৪-২০১৫ ০ ২২৯০৬১.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. ঢাকা-৩ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফকযানীগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ০২টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৯৫১৬.০০ ৪৭৫০.০০ 

০২. ঢাকা-৩ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফকযানীগঞ্জ (দ র্ক্ষণ) এফাং উায আওতাধীন 

০১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৭০৯৩৫.০০ ৮৪৫৫০.০০ 

০৩. ঢাকা-৩ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফতজগাঁও এফাং উায আওতাধীন ০৩টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ২৩৭৯২.০০ ৬৪০৫.০০ 

০৪. ঢাকা-৩ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ধানভর্ে এফাং উায আওতাধীন ০২টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৩৩৭০৪.০০ ২০২৭৯.০০- 

০৫. ঢাকা-৩ ফকাট অফ ওয়াড থ, বাওয়ার যাজ ফেট। ২০১৪-২০১৫ ১০০০.০০ ৬৩৭০৬.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০৬. ঢাকা-৩ ফকাট অফ ওয়াড থ, বাওয়ার নফাফ ফেট। ২০১৪-২০১৫ ১৭০.০০ ২৫৩২৫.০ 
০৭. ঢাকা-৩  ফরটররভন্ট ফপ্র অর্প, ফতজগাঁও, ঢাকা। ২০১৪-২০১৫ ০ ৪০৮৫.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. ঢাকা-৪ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয় ফকাতয়ারী এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৫০২৫.০০ ৭৫.০০ 

০২. ঢাকা-৪ ফকাতয়ারী ভূর্ভ অর্পরয ফভাুঃ আভদরস্দা যকায কর্তথক যকারযয খা ভর 

নাভজাযী কযায উয র্ফরল প্রর্তরফদন ২০১৪-২০১৫ ০ ৩৪৩২৮৭৯৬.০০ 

০৩. ঢাকা-৪ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, যভনা এফাং উায আওতাধীন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৫০১৩.০০ ১৯০.০০ 

০৪. ঢাকা-৪ যভনা ভূর্ভ অর্পরয ফভাুঃ জাাঙ্গীয আরভ যকায কর্তথক যকারযয র্যতযক্ত 

ম্পর্ি নাভজাযী কযায উয র্ফরল প্রর্তরফদন  ০ ২১৪১৮৭১২০.০০ 

০৫. ঢাকা-৪ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, কযান্টনরভন্ট এফাং উায আওতাধীন ভূর্ভ 

অর্প  ১১৪৮৮.০০ ৬১৩.৫০ 

০৬. ঢাকা-৪ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফদাায এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্প।  ১৭৬৩৯.০০ ১৪৪০.০০ 

০৭. ঢাকা-৪ ভূর্ভ াংস্কায ফফাড থ, ঢাকা।  ২০১৪-২০১৫ ০ ৭০৭৬৪.৭৬ 
০৮. ঢাকা-৪ উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, ঢাকা র্ফবাগ, ঢাকা। ২০১৪-২০১৫ ০ ৮৬৫১.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. ঢাকা-৫ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফডভযা ারকথর এফাং উায আওতাধীন 

০২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১১০৯১.০০ ৮৫২.০০ 

০২. ঢাকা-৫ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফভাাম্মদপুয ারকথর এফাং উায 

আওতাধীন ০২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৮০৫০.০০ ১৪১৭.০০ 

০৩. ঢাকা-৫ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ধাভযাই এফাং উায আওতাধীন ০২টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ২৫৩১.০০- ১৪০০.০০ 

০৪. ঢাকা-৫  ফজরা প্রাক কাম থারয় এ, এ াখা, ঢাকা। ২০১৪-২০১৫ ০ ৫১০৬.০০ 
০৫. ঢাকা-৫ ভূর্ভ আীর ফফাড থ। ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 
ক্রর্ভক ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  
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নাং টাকায র্যভাণ  
০১. যীয়তপুয জার্জযা উরজরা ভূর্ভ ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৫১৮৮.০০ ৭৩৭.০০ 
০২. যীয়তপুয নর্ড়য়া উরজরা ভূর্ভ ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪০৫৯.০০ ৯৩৬.০০ 
০৩. যীয়তপুয ফগাাইযাট উরজরা ভূর্ভ ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৭১১২.০০ ২,৮৬৯.০০ 
০৪. যীয়তপুয ডামুডযা উরজরা ভূর্ভ ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৬৪৮.০০ ১৭৭.০০ 
০৫. যীয়তপুয ফবদযগঞ্জ উরজরা ভূর্ভ ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৪৬৮৮.০০ ০ 
০৬. যীয়তপুয দয উরজরা ভূর্ভ ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৬১৯.০০ ৯০০.০০ 
০৭. যীয়তপুয  ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এ, এ াখা। ২০১৪-২০১৫ ২০০০.০০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. টাঙ্গাইর ভদৄপুয উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ ও ভদৄপুয উরজরা ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৪১৩০.০০ ০ 
০২. টাঙ্গাইর ফাাইর উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ ও ফাাইর উরজরা ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২০২৬.০০ ০ 
০৩. টাঙ্গাইর র্খপুয উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ ও র্খপুয উরজরা ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৮৪৬২.০০ ০ 
০৪. টাঙ্গাইর ঘাটাইর উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ ও ঘাটাইর উরজরা ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৩৫৫৩.০০ ০ 

০৫. টাঙ্গাইর কার্রাতী উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ ও কার্রাতী উরজরা ভূর্ভ 

অর্প ২০১৪-২০১৫ ৯৪৭৯.০০ ০ 

০৬. টাঙ্গাইর র্ভজথাপুয উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ ও র্ভজথাপুয উরজরা ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৩৭৬৭.০০- ০ 
০৭. টাঙ্গাইর ভূয়াপুয উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ ও ভূয়াপুয উরজরা ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৬,৬৩৩.০০ ০ 
০৮. টাঙ্গাইর দয উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ ও দয উরজরা ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১২৮৯৪.০০ ০ 

০৯. টাঙ্গাইর ফগাারপুয উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ ও ফগাারপুয উরজরা ভূর্ভ 

অর্প ২০১৪-২০১৫ ৪১০১.০০ ০ 

১০. টাঙ্গাইর নাগযপুয উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ ও নাগযপুয উরজরা ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৭৬৮৬.০০ ০ 

১১. টাঙ্গাইর ফদরদয়ায উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ ও ফদরদয়ায উরজরা ভূর্ভ 

অর্প ২০১৪-২০১৫ ৫১৭৮.০০ ০ 

১২. টাঙ্গাইর ধনফাড়ী উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ ও ধনফাড়ী উরজরা ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১১৫৯৮.০০ ০ 
১৩. টাঙ্গাইর ফজরা প্রাক কাম থারয়, যাজস্ব াখা, টাঙ্গাইর ২০১৪-২০১৫ ০ ১৫৬০.০০ 
১৪. টাঙ্গাইর ফজানার ফরটররভন্ট অর্প, টাঙ্গাইর ২০১৪-২০১৫ ০ ৮৫০০.০০ 

১৫. টাঙ্গাইর ফজানার ফরটররভন্ট অর্প, টাঙ্গাইর-এয আওতাধীন কাযী ফরটররভন্ট 

অর্পমূ ২০১৪-২০১৫ ০ ৭৫০.০০ 

১৬. টাঙ্গাইর ভূর্ভ হুকুভ দখর াখা, টাঙ্গাইর ২০১৪-২০১৫ ০ ১৭৮০০.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. জাভারপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয় ০৭টি এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূ ৬৮টি-এয র্াফ। ২০১৪-২০১৫ ১৬১১৩৬.০০ ১৫৫৪৪৮৮.০০ 

০২. জাভারপুয ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ, এ াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 
০৩. জাভারপুয ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর, এ াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ৭২৮২৩০.০০ 
০৪. জাভারপুয কাযী ফরটররভন্ট অর্প। ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 
০৫. জাভারপুয ফজানার ফরটররভন্ট অর্প। ২০১৪-২০১৫ ০ ৪৪২৫০.০০ 
০৬. জাভারপুয র্দয়াযা ফরটররভন্ট অর্প। ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. ভয়ভনর্াং 

(উিয) 
কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্োর এফাং উায আওতাধীন ১১টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ২২২১৮.০০ ১১৪৫৫.০০ 

০২. ভয়ভনর্াং 

(উিয) 
কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ালুয়াঘাট এফাং উায আওতাধীন ১২টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৫০৯১.০০ ৪৬৮৭.০০ 

০৩. ভয়ভনর্াং 

(উিয) 
কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, নাদাইর এফাং উায আওতাধীন ১২টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ২৮৯৫.০০ ৬০৬৩.০০ 

০৪. ভয়ভনর্াং 

(উিয) 
কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ইশ্বযগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১১টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৭৫৪৬৭.০০ ১২৪২২.০০ 

০৫. ভয়ভনর্াং 

(উিয) 
কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফুরপুয এফাং উায আওতাধীন ২০টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৪৬৪৯.০০ ১৩২৯২.০০ 

০৬. ভয়ভনর্াং 

(উিয) 
কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্োর এফাং উায আওতাধীন ১১টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৩২৮০০.০০ ৫৩৬৫১২.০০ 

০৭. ভয়ভনর্াং 

(উিয) ফজানার ফরটররভন্ট অর্প ২০১৪-২০১৫ ০ ১১৫৪৯.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, বালুকা এফাং উায আওতাধীন ১১টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৪৭৪০.০০ ০ 

০২. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, মুক্তাগাো  এফাং উায আওতাধীন ১১টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৭৫৫.০০ ০ 

০৩. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ১৩টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৫৪৭১০৮.০০ ০ 

০৪. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফধাফাউড়া এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৭৩৩২.০০ ০ 

০৫. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফুরফাড়ীয়া এফাং উায আওতাধীন ১১টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৫২৬.০০ ০ 

০৬. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, গপযগাও এফাং উায আওতাধীন ১৪টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৯৯৪.০০ ০ 

০৭. ভয়ভনর্াং(দুঃ) ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর, এ, াখা।   ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 
 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. নাযায়ণগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, পতুরস্দা যাজস্ব ারকথর এফাং অে 

কাম থাররয়য ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ। 
২০১৪-২০১৫ ৯৮৬৪৫.০০  

০২. নাযায়ণগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্র্দ্ধযগঞ্জ যাজস্ব ারকথর এফাং অে 

কাম থাররয়য ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ। ২০১৪-২০১৫ ৫৪৪৫৪.০০ ০ 

০৩. নাযায়ণগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, দয যাজস্ব ারকথর এফাং অে কাম থাররয়য 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প মূ। ২০১৪-২০১৫ ২৩৮১.০০ ০ 

০৪. নাযায়ণগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফদয এফাং অে উরজরাধীন র্ফর্বন্ন 

অর্পমূ। ২০১৪-২০১৫ ২২৪৫৪.০০ ০ 

০৫. নাযায়ণগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফানাযগাঁও এফাং অে উরজরাধীন র্ফর্বন্ন 

অর্পমূ। ২০১৪-২০১৫ ২৫৩৬২.০০ -- 

০৬. নাযায়ণগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, আড়াইাজায এফাং অে উরজরাধীন 

র্ফর্বন্ন অর্পমূ। ২০১৪-২০১৫ ৪৪১৪০.০০ ০ 

০৭. নাযায়ণগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, রূগঞ্জ এফাং অে উরজরাধীন র্ফর্বন্ন 

অর্পমূ। ২০১৪-২০১৫ ৩৯৭৮৭.০০ ০ 

০৮. নাযায়ণগঞ্জ ফজরা প্রাক, নাযায়ণগঞ্জ কাম থাররয়য এ, এ াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ৬৩৫২৫৩০.০০ 
০৯. নাযায়ণগঞ্জ ফজরা প্রাক, নাযায়ণগঞ্জ কাম থাররয়য এর, এ াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. ভাদাযীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ভাদাযীপুয দয এফাং উায আওতাধীন 

১৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৭২৩.০০ ২৫৬৪.০০ 

০২. ভাদাযীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্ফিয এফাং উায আওতাধীন ১৮টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৬৬৫৩.০০ ৩৬৩১.০০ 

০৩. ভাদাযীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, যাবজয এফাং উায আওতাধীন ১০টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৩৬৯০.০০ ৬২৩.০০ 

০৪. ভাদাযীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, কারর্কর্ন এফাং উায আওতাধীন ১৮টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৫৫৪৯.০০ ৮৫১.০০ 

০৫. ভাদাযীপুয  ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এ, এ াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ১৮০০০/- 
০৬. ভাদাযীপুয  ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এর, এ াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ১১৮২২/- 
০৭. ভাদাযীপুয কাযী ফরটররভন্ট অর্প। ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 
০৮. ভাদাযীপুয ফজানার ফরটররভন্ট অর্প। ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 
০৯. ভাদাযীপুয র্দয়াযা ফরটররভন্ট অর্প। ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. যাজফাড়ী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফার্রয়াকার্দ এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৩৫৬.০০ ০ 

০২. যাজফাড়ী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, াাংা এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৬৪১১৮.০০ ০ 

০৩. যাজফাড়ী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, কালুখারী এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৭২৪.০০ ০ 

০৪. যাজফাড়ী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ১৫টি ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৩৬৩৫.০০ ০ 

০৫. যাজফাড়ী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফগায়ারদ এফাং উায আওতাধীন ০৪টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ২১৯১.০০ ০ 

 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 64 

 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. ফযপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফযপুয এফাং উায আওতাধীন ০৪টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৮৮৮.০০ ৩৭৮.০০ 

০২. ফযপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, নার্রতাফাড়ী এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৮৭০.০০ ২৬৬২.০০ 

০৩. ফযপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, নকরা এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৬১০৯৬০.০০ ১৫০০.০০ 

০৪. ফযপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, শ্রীফযদী এফাং উায আওতাধীন ০৮টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৬০৫.০০ ৯৫০.০০ 

০৫. ফযপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ০৪টি ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১২৫৫০.০০ ৫০৪১.০০ 

০৬. ফযপুয ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ, এ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩০০০.০০ ১৭০০.০০ 
০৭. ফযপুয ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর, এ াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ৩০০.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ০৬টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৫৯২৫.০০ ২৮৩৫২.০০ 

০২. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ইটনা এফাং উায আওতাধীন ০৮টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৬১০.০০ ৫০০.০০ 

০৩. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্নকরী এফাং উায আওতাধীন ০৬টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৭৩৭২.০০ ৯৯১.০০ 

০৪. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, অষ্টগ্রাভ এফাং উায আওতাধীন ০৫টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৬৪২.০০ ১০৫৭০.০০ 

০৫. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্ভঠাভইন এফাং উায আওতাধীন ০৫টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৮৩৬.০০ ১৬০.০০ 

০৬. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফার্জতপুয এফাং উায আওতাধীন ০৮টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৭৫০৫.০০ ২০৪৩.০০ 

০৭. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, তাড়াইর এফাং উায আওতাধীন ০৬টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ২৮৭৩.০০ ১৮০.০০ 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 65 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০৮. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, তবযফ এফাং উায আওতাধীন ০৪টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৬২৯.০০ ১৪৮০.০০ 

০৯. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, কটিয়াদী এফাং উায আওতাধীন ০৯টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৭২৫৪.০০ ৩০০.০০ 

১০. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, াকুর্দয়া এফাং উায আওতাধীন ০৯টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৩০০৬.০০ ৮১৬২.০০ 

১১. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, কর্যভগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ০৯টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৫১৮৩.০০ ৩০০০.০০ 

১২. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, কুর্রয়াযিয এফাং উায আওতাধীন ০৫টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৭৬৫.০০ ৪৯৯০১.০০ 

১৩. র্করাযগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফারনপুয এফাং উায আওতাধীন ০৫টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪২৮২.০০ ১৪০.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. ফগাারগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফকাটারীাড়া এফাং অে উরজরাধীন 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পমূ। ২০১৪-২০১৫ ১৩১২.০০ ০ 

০২. ফগাারগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, মুকসুদপুয এফাং অে উরজরাধীন ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্পমূ। ২০১৪-২০১৫ ২,০৪১.০০ ০ 

০৩. ফগাারগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, কার্য়ানী এফাং অে উরজরাধীন ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্পমূ। ২০১৪-২০১৫ ২৯৪.০০ ০ 

০৪. ফগাারগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, টুাংগীাড়া এফাং অে উরজরাধীন ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্পমূ। ২০১৪-২০১৫ ১৭৬৬.০০ ০ 

০৫. ফগাারগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, দয এফাং অে উরজরাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূ। ২০১৪-২০১৫ ২৩৮৩৮.৪৪ ০ 

০৬. ফগাারগঞ্জ ফজরা প্রাক কাম থারয়, ফগাারগঞ্জ এ, এ, াখা। ২০১৪-২০১৫ ১১১১.০০ ০ 
০৭. ফগাারগঞ্জ ফজরা প্রাক কাম থারয়, ফগাারগঞ্জ এর, এ, াখা। ২০১৪-২০১৫ ১৪২২.০০ ০ 
০৮. ফগাারগঞ্জ ফগাারগঞ্জ ফজরায উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্পমূ । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. গাজীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয় গাজীপুয দয উরজরা এফাং উায 

আওতাধীন ০৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৩৪৪৬৩.০০ ৯১৫৪৭০.৫০ 

০২. গাজীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয় টাংগী যাজস্ব ারকথর এফাং উায আওতাধীন 

০৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৩২৩৮৪.০০ 
১০২৮.০০ 

 

০৩. গাজীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, শ্রীফযদী উরজরা এফাং উায আওতাধীন 

০৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৪০৮৮.০০ ৫৯২৪৮০.৮৫ 

০৪. গাজীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, শ্রীফযদী উরজরা এফাং উায আওতাধীন 

০৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ২৪০৭৩.০০ ৫৭২৭১০.০০ 

০৫. গাজীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, কারীগঞ্জ উরজরা এফাং উায আওতাধীন 

০৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৭২৫৭.০০ ১৩২৬৪৭.০০ 

০৬. গাজীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, কাার্য়া উরজরা এফাং উায আওতাধীন 

০৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৬০৭৩০.০০ ১৫৪১০২.০০ 

০৭. গাজীপুয ফজরা প্রাক, গাজীপুয কাম থাররয়য এ, এ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৯৯০০.০০ ৮২৪৫৯.০০ 
০৮. গাজীপুয ফজরা প্রাক, গাজীপুয কাম থাররয়য এর, এ াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ২৯৬৯১৫৭.৯৬ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. ভার্নকগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ভার্নকগঞ্জ দয এফাং উায আওতাধীন 

১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ২০১০১.০০ ০ 

০২. ভার্নকগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, াটুর্যয়া এফাং উায আওতাধীন ০৯টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৮৬৯৮.০০ ১২০০.০০ 

০৩. ভার্নকগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্ফারয় এফাং উায আওতাধীন ০৯টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৭৩৬২.০ ১৩৫০.০০ 

০৪. ভার্নকগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্ঙ্গাইয এফাং উায আওতাধীন ১১টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৪৫১.০০ ১০৩৫.০০ 

০৫. ভার্নকগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্ঘওয এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৩৮২০৫.০০ ৫৬৮২.০০ 

০৬. ভার্নকগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফদৌরতপুয এফাং উায আওতাধীন ০৮টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৯৮৫১.০০ ১৪৪২.০০ 

০৭. ভার্নকগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্যযাভপুয এফাং উায আওতাধীন ১৩টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৩৩৮৬.০০ ৩৬৬৮.০০ 
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০৮. ভার্নকগঞ্জ ভার্নকগঞ্জ ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এ, এ, াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ১০৭২.০০ 
০৯. ভার্নকগঞ্জ ভার্নকগঞ্জ ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এর, এ, াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. ফনেরকানা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফভানগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১০২০.০০ ১৭২৬.২৫ 

০২. ফনেরকানা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, কভরকাদা এফাং উায আওতাধীন ০৮টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৬৬৯.০০ ১০০০০.০০ 

০৩. ফনেরকানা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, দূগ থাপুয এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪২০৩.০০ ১৬০১৩৪.০০ 

০৪. ফনেরকানা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, খার্যয়াজুযী এফাং উায আওতাধীন ০৬টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৮৩৬৫.০০ ২২১০.০০ 

০৫. ফনেরকানা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, পূফ থধরা এফাং উায আওতাধীন ১১টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৭৮৬৫.০০ ২৫০.০০ 

০৬. ফনেরকানা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ভদন এফাং উায আওতাধীন ০৮টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৪৩৪৮.০০ ৯০০.০০ 

০৭. ফনেরকানা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফকন্দুয়া এফাং উায আওতাধীন ১৩টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৪৪৫.০০ ১০৫৭৪.০০ 

০৮. ফনেরকানা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, আটাড়া এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৪৭০.০০ ৫৯৬৫.০০ 

০৯. ফনেরকানা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফাযাট্টা এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ২৫৫৬.০০ ৭৪৩৭.০০ 

১০. ফনেরকানা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৫৫৪৫.০০ ২৯২০.০০ 

১১. ফনেরকানা ফজরা প্রারকয যাজস্ব াখা ২০১৪-২০১৫ ০ ৯৪৫৫৯.০০ 
 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. মুিীগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, শ্রীনগয এফাং উায আওতাধীন ০৮টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১৪৮১৫.০০ ২৪০.০০ 

০২. মুিীগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্যাজর্দখান এফাং উায আওতাধীন ১০টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ২৪৪৬৬.০০ ১৯০.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০৩. মুিীগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, গজার্যয়া এফাং উায আওতাধীন ০৫টি ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫  ৫৭৪০.০০ ২০০.০০ 

০৪. মুিীগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফরৌজাং এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫  ১৯৮৯২.০০ ২১০.০০ 

০৫. মুিীগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, টঙ্গীফাড়ী এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫  ১২৩২৪.০০ ২৯০.০০ 

০৬. মুিীগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, মুিীগঞ্জ দয এফাং উায আওতাধীন ০৮টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৭৮৪২.০০ ১২০.০০ 

০৭. মুিীগঞ্জ মুিীগঞ্জ ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এর, এ াখা । ২০১৪-২০১৫  ৩০৩১.০০ ২৮০.০০ 

০৮. মুিীগঞ্জ মুিীগঞ্জ ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এ, এ াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ২৭০.০০ 

০৯. মুিীগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), ফরৌজাং-এয র্ফরল প্রর্তরফদন । ২০১৪-২০১৫  ৯৮৭৬.০০ ০ 
১০. মুিীগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), শ্রীনগয-এয র্ফরল প্রর্তরফদন । ২০১৪-২০১৫  ৮৫০৮.০০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. নযর্াংদী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূ ২০১৪-২০১৫  ৪৬১৯২.০০ ১৯৫০.০০ 

০২. নযর্াংদী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ভরনাযদী এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূ ২০১৪-২০১৫  ৩১২৩৪.০০ ৭.০৮২.০০ 

০৩. নযর্াংদী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্ফপুয এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূ ২০১৪-২০১৫  ১৭৯৭৭.০০ ০ 

০৪. নযর্াংদী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, রা এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূ ২০১৪-২০১৫  ১০৭০৬.০০ ১৭০০.০০ 

০৫. নযর্াংদী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফফরাফ এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূ। ২০১৪-২০১৫  ১১৯৭৮.০০ ৪৬৫/- 

০৬. নযর্াংদী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, যায়পুযা এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূ ২০১৪-২০১৫  ২১৮৬২.০০ ৬৮৬৭৯.০০ 

০৭. নযর্াংদী ফজরা প্রাক কাম থারয় এ, এ াখা  ২০১৪-২০১৫  ০ ১৪৪৫.০০ 
০৮. নযর্াংদী ফজরা প্রাক কাম থারয় এর, এ াখা  ২০১৪-২০১৫  ০ ৮৬১৬.০০ 
০৯. নযর্াংদী কাযী ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫  ০ ০ 
১০. নযর্াংদী ফজানার ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫  ০ ০ 
১১. নযর্াংদী র্দয়াযা ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫  ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

০১. পর্যদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, পর্যদপুয দয এফাং উায আওতাধীন 

১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৯৭৮৮.০০ ১৪৪৭৩৭২৯.০০ 

০২. পর্যদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, বাাংগা এফাং উায আওতাধীন ১১টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪৯৮৪.০০ ২৫০.০০ 
৮০০০০.০০ 

০৩. পর্যদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ফফায়ারভাযী এফাং উায আওতাধীন ০৯টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৯৮৮৬.০০ ৩৫০.০০ 

০৪. পর্যদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, নগযকাদা এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৬০৯২.০০ ২২০.০০ 
৭০৪৮৫৪.০০ 

০৫. পর্যদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, ভদৄখারী এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৭৫৪৬.০০ ২৩০.০০ 

০৬. পর্যদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, বাাংগা এফাং উায আওতাধীন ১১টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৪২৪৫.০০ ২১০.০০ 

০৭. পর্যদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, দযপুয এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৮৯৮৯.০০ ১০৩০.০০ 

০৮. পর্যদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, আরপাডাাংগা এফাং উায আওতাধীন ০৭টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৬৮৮৯.০০ ২৫০.০০ 

০৯. পর্যদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, িযবদ্রান এফাং উায আওতাধীন ১১টি 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ৬৬৬৮.০০ ১৮০.০০ 

১০. পর্যদপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য যাজস্ব াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ২৫০.০০ 
১৫৭৫০০.০০ 

১১. পর্যদপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এর, এ াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ২৫০.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত 

অথ থ ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

১. র্ররট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয় ১২টি এফাং উায আওতাধীন ৫০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ২২৫৬০.০০ ২০০০০০০০.০০ 

২. র্ররট ফজরা প্রারকয কাম থারয়, এ এ াখা ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৩. র্ররট ফজরা প্রারকয কাম থারয়, এ এ াখা ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৪. র্ররট কাযী ফরটররভন্ট অর্প কর ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৫. র্ররট ফজানার ফরটররভন্ট অর্প ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত 

অথ থ ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ  

১. িট্টগ্রাভ (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াটাজাযী এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৫৩৫.০০ ৩৪০.০০ 

২. িট্টগ্রাভ (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্তাকুন্ডু এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ৪০০০.০০ 

৩. িট্টগ্রাভ (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যাাংগুর্নয়া এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৪৪৮.০০ ০ 

৪. িট্টগ্রাভ (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যওজান এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৫৪.০০ ০ 

৫. িট্টগ্রাভ (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, আগ্রাফাদ এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ৫০০.০০ 

৬. িট্টগ্রাভ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয ারকথর এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১২৮৫.০০ ৬৬৭.০০ 

৭. িট্টগ্রাভ (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, স্বদী এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০০.০০ ৭০৪৬৪.০০ 

৮. িট্টগ্রাভ (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, পটিকেড়া এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩০০.০০ ৭০০.০০ 

৯. িট্টগ্রাভ (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্ভরযযাই এফাং উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৭৮৮.০০ ২২৫.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত 

অথ থ ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. িট্টগ্রাভ (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফফায়ার্রয়া এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ১৫৮৪.০০ 

২. িট্টগ্রাভ (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফরাাগড়া এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ১৫৪৫.৭৫ 

৩. িট্টগ্রাভ (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, িদনাই এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪.০০ ২৫২৬.৭৫ 

৪. িট্টগ্রাভ (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, িাদগাঁও এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ৩০৮৭.০০ 

৫. িট্টগ্রাভ (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, টিয়া এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ৩৬০৭.৭৫ 

৬. িট্টগ্রাভ (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াতকার্নয়া এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬১.০০ ৩৩৫০.৫০ 

৭. িট্টগ্রাভ (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফাঁখারী এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৭৭১.০০ ৩২৫৪.৭৫ 

৮. িট্টগ্রাভ (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, আরনায়াযা এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬৮.০০ ৩১৮৪.৫০ 

৯. িট্টগ্রাভ (দুঃ) িট্টগ্রাভ র্দয়াযা ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ১৪১৭১.১৬ 

১০. িট্টগ্রাভ িট্টগ্রাভ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায অর্পায  ২০১৪-২০১৫ ০ ৬০০.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত 

অথ থ ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. কুর্ভো (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্ততা এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২২১৩.০০ ১২৪৮.০০ 

২. কুর্ভো (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দাউদকার্দ এফাং উায আওতাধীন ১৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০৪৩৯.০০ ৮৪৯৯.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত 

অথ থ ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৩. কুর্ভো (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, মুযাদনগয এফাং উায আওতাধীন ২১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১২৫৯৮.০০ ৩২২৮৯.০০ 

র্ফরল র্যরাট থ ২০১৪-২০১৫ ২৪৫৭৩.০০ ০ 

র্ফরল  র্যরাট থ ২০১৪-২০১৫ ২৭৫৩.০০ ০ 

৪. কুর্ভো (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফদর্ফদ্বায এফাং উায আওতাধীন ১৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৮৯৮৮.০০ ১৫০০৯.০০ 

৫. কুর্ভো (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, বুর্ড়িাং এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১১৯৬৫.০০ ৪৮৩৫.০০ 

  র্ফরল র্যরাট থ ২০১৪-২০১৫ ১৫৭৬.০০ ০ 

৬. কুর্ভো (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফাভনা এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪১৫৬.০০ ২৪৯৬.০০ 

৭. কুর্ভো (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ব্রাহ্মণাড়া এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৪৯৯.০০ ৩০০৪০.০০ 

র্ফরল র্যরাট থ ২০১৪-২০১৫ ৫৬০২৩.০০ ০ 

৮. কুর্ভো (উুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, আদ থ দয এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০৮১০.০০ ১০৫৮০.০০ 

৯. কুর্ভো (উুঃ) কুর্ভো ফজরা প্রারকয এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১০. কুর্ভো (উুঃ) কুর্ভো ফজানার ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৯৪৯৩.০০ ০ 

১১. কুর্ভো (উুঃ) কুর্ভো ফজরায দাউদকার্দ উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৯০.০০ ০ 

১২. কুর্ভো (উুঃ) কুর্ভো ফজরায মুযাদনগয উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ২০.০০ 

১৩. কুর্ভো (উুঃ) কুর্ভো ফজরায বুর্ড়িাং উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ২০.০০ 

১৪. কুর্ভো (উুঃ) কুর্ভো ফজরায ফদর্ফদ্বায উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১৫. কুর্ভো (উুঃ) কুর্ভো ফজরায ফাভনা উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

র্ফরল র্যরাট থ ২০১৪-২০১৫ ১০৬০০.০০ ০ 

১৬. কুর্ভো (উুঃ) কুর্ভো ফজরায ব্রাহ্মণাড়া উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬০.০০ ০ 

১৭. কুর্ভো (উুঃ) কুর্ভো ফজরায আর্র থ দয উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৭৬.০০ ৪০.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত 

অথ থ ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. কুর্ভো (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, িার্দনা এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬১৬৪.০০ ৮২৪৮৩.০০ 

২. কুর্ভো (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফিৌদ্দগ্রাভ এফাং উায আওতাধীন ১৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০৬২২.০০ ৭৮৫০.০০ 

৩. কুর্ভো (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফরুড়া এফাং উায আওতাধীন ১৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬৫২২.০০ ১১১৯৬.০০ 

৪. কুর্ভো (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয দর্ক্ষণ এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৪৬১৩.০০ ০ 

৫. কুর্ভো (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, নাঙ্গর ফকাট এফাং উায আওতাধীন ১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প 
২০১৪-২০১৫ ১১৬০০.০০ ২৩০৪৮.০০ 

৬. কুর্ভো (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভরনাগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৭৮০০.০০ ২১৮২৭.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত 

অথ থ ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৭. কুর্ভো (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফভঘনা এফাং উায আওতাধীন ০৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২১৭৩.০০ ২৯৭৭৫.০০ 

৮. কুর্ভো (দুঃ) কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, রাকাভ এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০২২০.০০ ৫৮৫০.০০ 

৯. কুর্ভো (দুঃ) কুর্ভো ফজরা প্রারকয এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ১৪০.০০ ০ 

১০. কুর্ভো (দুঃ) কাযী ফরটররভন্ট অর্প িার্দনা  ২০১৪-২০১৫ ৫০.০০ ০ 

১১. কুর্ভো (দুঃ) কাযী ফরটররভন্ট অর্প ফিৌদ্দগ্রাভ  ২০১৪-২০১৫ ১৩৭৫০.০০ ০ 

১২. কুর্ভো (দুঃ) কাযী ফরটররভন্ট অর্প নাঙ্গররকাট  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১৩. কুর্ভো (দুঃ) কাযী ফরটররভন্ট অর্প ফরুড়া  ২০১৪-২০১৫ ১০৪০.০০ ০ 

১৪. কুর্ভো (দুঃ) কাযী ফরটররভন্ট অর্প রাকাভ  ২০১৪-২০১৫ ১১৮৭২.৫০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত 

অথ থ ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফনায়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ৯টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬৫৭৩.০০ ০ 

২. ফনায়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, সুফণ থিয এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৫৪৮৩.০০ ০ 

৩. ফনায়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কর্ফযাট এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৯৭.০০ ০ 

৪. ফনায়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফফগভগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬৩০১১.০০ ০ 

৫. ফনায়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফানাইমুড়ী এফাং উায আওতাধীন ০৯টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৮৮৭.০০ ০ 

৬. ফনায়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফকাম্পানীগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ০৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প 
২০১৪-২০১৫ ১৫৮২৬.০০ ০ 

৭. ফনায়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ার্তয়া এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৮৭.০০ ০ 

৮. ফনায়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, িাটর্খর এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৭৫৪.০০ ২৬০.০০ 

৯. ফনায়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফনফাগ এফাং উায আওতাধীন ০৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৮৮৬.০০ ০ 

১০. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ৭০০.০০ ০ 

১১. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ২০০০.০০ ০ 

১২. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরায ০৬টি কাযী ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১১০.০০ ২১৯০০.০০ 

১৩. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজানার ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৪০০.০০ ৯১৮০৭৩.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত 

অথ থ ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. রক্ষীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ১৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০৮৩.০০ 

৩৩৪২২.০০ 

১১৫১.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত 

অথ থ ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
২. রক্ষীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যায়পুয এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০১৬৪.০০ ১৮৭০.০০ 

৩. রক্ষীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যাভগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৭৮১.০০ 
২৭১৮১.০০ 

১৯৭০.০০ 

৪. রক্ষীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যাভগর্ত এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬৬৩৫৯.০০ ১৭৪২.০০ 
১৩০.০০ 

৫. রক্ষীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কভরনগয এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৭৩০.০০ 
২৬৪৬৭.০০ 

৫৭৯.০০ 

৬. রক্ষীপুয রক্ষীপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ১৪০.০০ 

৭. রক্ষীপুয রক্ষীপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ২৪৭৫০.০০ 

৮. রক্ষীপুয রক্ষীপুয ফজরায আওতাধীন ৪টি কাযী ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃ

ত টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফপনী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যশুযাভ উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৩২২.০০ ৫৭২.০০ 

২. ফপনী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফানাগাজী উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৪৭৭২.০০ ৪১০.০০ 

৩. ফপনী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফুরগাজী উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৪৩২৪.০০ ১৮৪৯.০০ 

৪. ফপনী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, োগরনাইয়া উায আওতাধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ২৯১০৫৭.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃ

ত টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. কক্সফাজায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, িকর্যয়া এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৮২৫৯.০০ ০ 

২. কক্সফাজায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফকুয়া এফাং উায আওতাধীন ২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৩. কক্সফাজায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যামু এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩২৬৫৬০.০০ ১০২৯৪০.০০ 

৪. কক্সফাজায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ১০৯০.০০ 

৫. কক্সফাজায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভরখারী এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৫৬২.০০ ৬৮৭৪.০০ 

৬. কক্সফাজায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, উর্খয়া এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৭৫০.০০ ২১৫০০.০০ 

৭. কক্সফাজায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফটকনাপ এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪০৯৪০.০০ ০ 

৮. কক্সফাজায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কুতুফর্দয়া এফাং উায আওতাধীন ২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৪৮৮১.০০ ১২৩০৫.০০ 

৯. কক্সফাজায কক্সফাজায ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ১৩১২২৩.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃ

ত টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ব্রাহ্মণফাড়ীয়া কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয় ৯টি এফাং উায আওতাধীন ৭৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৫১৬২২.০০ ৭১৫৬.০০ 

২. ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ফজরা প্ররাক কাম থাররয়য এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ৭৭৬.০০ ০ 

৩ ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ফজরা প্ররাক কাম থাররয়য এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৪. ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ফজরায  কাযী ফরটররভন্ট অর্প কর  ২০১৪-২০১৫ ৫৮০.০০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃ

ত টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
২. িাঁদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কচুয়া এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৪৭৪.০০ ১৭৯০.০০ 

৩. িাঁদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, পর্যদগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩২০৫.৫০ ৪৩৩৬.০০ 

৪. িাঁদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াইভিয এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১১৯০.০০ ৩৯১৩৪.০০ 

৫. িাঁদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভতরফ (উুঃ) এফাং উায আওতাধীন ১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প 
২০১৪-২০১৫ ৫৭৫৭.০০ ১৪৩৯৮১.০০ 

৬. িাঁদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াজীগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ৯টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২২১৬.০০ ৩১০.০০ 

৭. িাঁদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াযার্স্ত এফাং উায আওতাধীন ০৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০৮৬.৫০ ২৫৫০৭৪.০০ 

৮. িাঁদপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ১৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৩৯২.০০ ৭৯৭৯.০০ 

৯. িাঁদপুয িাঁদপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১০. িাঁদপুয িাঁদপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ১২০০০.০০ 

১১. িাঁদপুয িাঁদপুয ফজরায কর কাযী ফরটররভন্ট অর্পমূ  ২০১৪-২০১৫ ১৩৫৬.০০ ১৬০.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ যাভগড়  ২০১৪-২০১৫ ১০১১.৫৭ ০ 

২. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ ভার্নকের্ড়  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৩. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ ভাটিযাঙ্গা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৪. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ ানের্ড়  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৫. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ র্দঘীনারা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৬. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ রক্ষীের্ড়  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৭. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ খাগড়াের্ড় দয  ২০১৪-২০১৫ ১৬০.০০ ০ 

৮. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ ভারের্ড়  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৯. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ আরকদভ  ২০১৪-২০১৫ ৮১৭.০০ ০ 

১০. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ নাইক্ষযাংের্ড়  ২০১৪-২০১৫ ১৮৫৫.০০ ০ 

১১. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ ফযায়াাংের্ড়  ২০১৪-২০১৫ ১১০৯ ০ 

১২. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ রাভা  ২০১৪-২০১৫ ৩২৩২.০০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১৩. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ রুভা  ২০১৪-২০১৫ ৮১৬.০০ ০ 

১৪. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ ফাদযফান দয  ২০১৪-২০১৫ ৩০৪.০০ ০ 

১৫. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ থানর্ে  ২০১৪-২০১৫ ১২৩৪.০০ ০ 

১৬. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ কাউখারী  ২০১৪-২০১৫ ৩৩.০০ ০ 

১৭. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ যাঙ্গাভটি দয  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১৮. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ জুযাের্ড়  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১৯. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ নার্নয়াযিয  ২০১৪-২০১৫ ৩২৪.০০ ০ 

২০. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ ফাঘাইের্ড়  ২০১৪-২০১৫ ২৯৭.৬৫ ০ 

২১. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ ফযকর  ২০১৪-২০১৫ ৫৬৪.০০ ০ 

২২. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ রাংগদ  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

২৩. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ যাজস্থরী  ২০১৪-২০১৫ ১৯৩.৬৬ ০ 

২৪. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ র্ফরাইের্ড়  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

২৫. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা উরজরা যাজস্ব এফাং ফভৌজা ফডম্যান র্াফ কাপ্তাই  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

২৬. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা খাগড়াের্ড় এ এ াখা ২০১৪-২০১৫ ২৪০.০০ ০ 

২৭. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা খাগড়াের্ড় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ৪৮০.০০ ০ 

২৮. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা ফাদযফান এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ৩০০.০০ ০ 

২৯. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা ফাদযফান এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ৭৫০.০০ ০ 

৩০. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা যাঙ্গাভাটি এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ৬৫০.০০ ০ 

৩১. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা যাঙ্গাভাটি এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ১০৮.০০ ০ 

৩২. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা ফফাভাাং িীপ র্াফ  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৩৩. যাঙ্গাভাটি াফ থতয ফজরা িাকভা িীপ র্াফ  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 

১. র্ররট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয় ১২টি এফাং উায আওতাধীন ৫০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ২২৫৬০.০০ ২০০০০০০০.০০ 

২. র্ররট কাযী ফরটররভন্ট অর্প কর ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. যাজাী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফা এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১১৬২১.০০ ২৬৭.০০ 

২. যাজাী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফগাদাগাড়ী এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১১৫৩৪.০০ ১৯০.০০ 

৩. যাজাী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দূগ থাপুয এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২০২০.০০ ০ 

৪. যাজাী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, তারনায এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬১৫৬.০০ ৩৪০.০০ 

৫. যাজাী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, পুঠিয়া এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২১৩৩.০০ ০ 

৬. যাজাী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, িাযঘাট এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২১৩৯.০০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৭. যাজাী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফভানপুয এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৩৬২.০০ ৭০.০০ 

৮. যাজাী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফাঘা এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৯৩৭.০০ ৯০.০০ 

৯. যাজাী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফাগভাযা এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩১৭৬২.০০ ০ 

১০. যাজাী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফফায়ার্রয়া এফাং উায আওতাধীন ফড়কুঠি ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প 
২০১৪-২০১৫ ৫৭৯৭.০০ ০ 

১১. যাজাী যাজাী ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ৪৪৩.০০ 

১২. যাজাী যাজাী ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ২১৬৮.০০ 

১৩. যাজাী উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায অর্প  ২০১৪-২০১৫ - - 

১৪. যাজাী যাজাী ফজানার ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ - - 

১৫ যাজাী যাজাী র্দয়াযা ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ১০০.০০ 

 
 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 

০১. 
নারটায নারটায ফজরায র্াংড়া উরজরাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প এফাং উরজরা ভূর্ভ 

অর্প। ২০১৪-২০১৫ ২৪৪৭৮.০০ ৬৬.০০ 

০২. নারটায নারটায ফজরায ফড়াইগ্রাভ উরজরাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প এফাং উরজরা 

ভূর্ভ অর্প। 
২০১৪-২০১৫ ১৯৪৬.০০ ৯০.০০ 

০৩. নারটায নারটায ফজরায ফড়াইগ্রাভ উরজরাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প এফাং উরজরা 

ভূর্ভ অর্প। 
২০১৪-২০১৫ ৩৭৮৯৯.০০ ১৫০.০০ 

০৪. নারটায নারটায ফজরায ফাগার্তাড়া উরজরাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প এফাং উরজরা 

ভূর্ভ অর্প। 
২০১৪-২০১৫ 

১২২৭৯.০০ ৩০.০০ 

০৫ নারটায নারটায ফজরায গুরুদাপুয উরজরাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প এফাং উরজরা 

ভূর্ভ অর্প। ২০১৪-২০১৫ ১১০৯২.০০ ০ 

০৬   
 

নারটায ফজরায নারটায দয উরজরাধীন ১৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প এফাং 

উরজরা ভূর্ভ অর্প। 
২০১৪-২০১৫ ৬০৬৯.০০ ০ 

০৭. নারটায ফজরা প্রারকয কার্য্থারয় এয এ,এ াখা ২০১৪-২০১৫ ৫০০.০০  

০৮. নারটায ফজরা প্রারকয কার্য্থারয় এয এর,এ াখা ২০১৪-২০১৫ ৯৩৭৬৩.০০ ৩৩৬.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. িাঁাইনফাফগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়,  এয কাম থারয় ০৫টি এফাং উায আওতাধীন ৪৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প 
২০১৪-২০১৫ ২৫৫০৭৪.০০ ১৪৫২৭.০০ 

২. িাঁাইনফাফগঞ্জ যাজাী প্রাক কাম থাররয়য এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৩. িাঁাইনফাফগঞ্জ যাজাী প্রাক কাম থাররয়য এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
২. নওগাঁ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যানীনগয এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২০৬৬০.০০ ০ 

৩. নওগাঁ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভাদা এফাং ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পরয র্ফরল র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন  ২০১৪-২০১৫ ১০৩২৩.০০ ০ 

৪. নওগাঁ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভাদা এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৯০০৪.০০ ০ 

৫. নওগাঁ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফদরগােী এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০৪৮৭.০০ ০ 

৬. নওগাঁ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্নয়াভতপুয এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৫৩৯৫৫.০০ ০ 

৭. নওগাঁ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ত্নীতরা এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৯০০.০০ ০ 

৮. নওগাঁ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ধাভইযাট এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৮৫৯৬.০০ ০ 

৯. নওগাঁ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভারদফপুয এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০৬৯১.০০ ০ 

১০. নওগাঁ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফাযা এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৭৯০.০০ ০ 

১১. নওগাঁ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, আোই এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৭১১৫.০০ ০ 

১২. নওগাঁ নওগাঁ ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ১০৪০.০০ ০ 

১৩. নওগাঁ নওগাঁ ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. র্যাজগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফফরকুর্ি এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩০৯৮.০০ ২৫৪.০০ 

২. র্যাজগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াাজাদপুয এফাং উায আওতাধীন ১৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প 
২০১৪-২০১৫ ৭৯২.০০ ৭২৬.০০ 

৩. র্যাজগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, উোাড়া এফাং উায আওতাধীন ১৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬৮৩৮.০০ ৬৮২.০০ 

৪. র্যাজগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যায়গঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ৯টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৭০৩.০০ ১১৬৪.০০ 

৫. র্যাজগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কাজীপুয এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০০০০.০০ ১৩৯৯.০০ 

৬. র্যাজগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কাভাযখদ এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ৪৩২.০০ 

৭. র্যাজগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, তাড়া এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৭৭৭০৩.০০ ৯১৪.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৮. র্যাজগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩০৩৯.০০ ৫৪৮.০০ 

৯. র্যাজগঞ্জ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফিৌারী এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ৫৪৮.০০ 

১০. র্যাজগঞ্জ র্যাজগঞ্জ ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১১. র্যাজগঞ্জ র্যাজগঞ্জ ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ৪২৭৫১৮৯.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. াফনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, পর্যদপুয এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৪০২.০০ ০ 

২. াফনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফফড়া এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৬৯৫.০০ ০ 

৩. াফনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, আটঘর্যয়া এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৯৮৪.০০ ০ 

৪. াফনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ঈশ্বযদী এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৮৫৭২.০০ ০ 

৫. াফনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াঁর্থয়া এফাং উায আওতাধীন ৯টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬৯৬০.০০ ০ 

৬. াফনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, িাটরভায এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৩০৯২.০০ ০ 

৭. াফনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, বাঙ্গুড়া এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২১৫৫৭.০০ ০ 

৮. াফনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, সুজানগয এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৭৭১০.০০ ০ 

৯. াফনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াফনা দয এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪২০.০০ ০ 

১০. াফনা াফনা ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ১৫৪০.০০ 

১১. াফনা াফনা ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ১২৯০.০০ 

১২. াফনা াফনা ফজানার ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

  
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফগুড়া কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয় ১২টি এফাং উায আওতাধীন ৯৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৯২৫১১.০০ ১৫৬৫.০০ 

২. ফগুড়া ফগুড়া ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ২৭০.০০ 

৩. ফগুড়া ফগুড়া ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ৪২৭.৫০ 

৪. ফগুড়া ফগুড়া কাযী ফরটররভন্ট অর্প কর  ২০১৪-২০১৫ ৩৬০.০০ ০ 

৫. ফগুড়া ফগুড়া ফজানার ফরটররভন্ট অর্প ২০১৪-২০১৫ ০ ৪৫০.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. জয়পুযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয় ০৫টি এফাং উায আওতাধীন ৩১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৭১৬২৭.৯৫ ৩১০.০০ 

২. জয়পুযাট জয়পুযাট ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ৭৬৯০০.০০ 

৩. জয়পুযাট জয়পুযাট ফজরা প্রাক কাম থাররয়য এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৪. জয়পুযাট জয়পুযাট কাযী ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৭৫০.০০ ৮০.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. যাংপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যাংপুয দয এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৮২৪০৩.০০ ৬৬৩২৬.০০ 

২. যাংপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্ভঠাপুকুয এফাং উায আওতাধীন ১৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২২০০৯.০০ ৯০৫.০০ 

৩. যাংপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ীযগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৫৩৪২৯.০০ ০ 

৪. যাংপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ীযগাো এফাং উায আওতাধীন ৯টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৮৯৫.০০ ০ 

৫. যাংপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কাউর্নয়া এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০০০.০০ ০ 

৬. যাংপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, গাংগািড়া এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৩০৮.০০ ৮৯৭৮৪.০০ 

৭. যাংপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফদযগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ৪২৮১৬৮.০০ 

৮. যাংপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, তাযাগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৬৫৩৯.০০ ০ 

৯. যাংপুয যাংপুয প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১০. যাংপুয যাংপুয প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১১. যাংপুয যাংপুয ফজরায কাযী ফরটররভন্ট অর্পারযয কাম থারয় কর  ২০১৪-২০১৫ ০ ৯০৩.০০ 

১২. যাংপুয যাংপুয ফজানার ফরটররভন্ট অর্পারযয কাম থারয়  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্দনাজপুয দয এফাং উায আওতাধীন ১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প 
২০১৪-২০১৫ ১৮৫২৫.০০ ০ 

২. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্ির্যযফদয এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬৫২৬.০০ ০ 

৩. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্ফযাভপুয এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৫৫৬.০০ ০ 

৪. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কাারযার এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩২০৪.০০ ১৪৯৭৪৫.০০ 

৫. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফফািাগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬৬৫৩.০০ ৯৫৫৭০.০০ 

৬. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ার্কভপুয এফাং উায আওতাধীন ০৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৪৪৪.০০ ৩৪৩০০.০০ 

৭. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফঘাড়াঘাট এফাং উায আওতাধীন ০৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৩৯৭.০০ ১৭৬৪০.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৮. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াফ থতীপুয এফাং উায আওতাধীন ১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১১১৪২.০০ ০ 

৯. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, নফাফগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ০৯টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৩২৯.০০ ৬৩৯৪৫.০০ 

১০. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফুরফাড়ী এফাং উায আওতাধীন ০৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৩৯০০.০০ ১৪৯৫২০.০০ 

১১. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, খানাভা এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৪৬৭.০০ ২০.০০ 

১২. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফীযগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৯২৮৪.০০ ১৫৪১০৫.০০ 

১৩. র্দনাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্ফযর এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৯০০৭.০০ ৬০.০০ 

১৪. র্দনাজপুয র্দনাজপুয প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ২২৮০.০০ 

১৫. র্দনাজপুয র্দনাজপুয প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১৬. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায কাযী ফরটররভন্ট অর্পারযয কাম থারয় কর  ২০১৪-২০১৫ ৭৫৫.০০ ১০০.০০ 

১৭. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজানার ফরটররভন্ট অর্পারযয কাম থারয় ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. কুর্ড়গ্রাভ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, উর্রপুয এফাং উায আওতাধীন ১৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৬৯৬.০০ ০ 

২. কুর্ড়গ্রাভ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভূরুঙ্গাভাযী এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬৯.০০ ০ 

৩. কুর্ড়গ্রাভ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, নারগশ্বযী এফাং উায আওতাধীন ১৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৮২৩.০০ ০ 

৪. কুর্ড়গ্রাভ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফুরফাড়ী এফাং উায আওতাধীন ০৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৬০৪.০০ ০ 

৫. কুর্ড়গ্রাভ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফযৌভাযী এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩১০৫৯.০০ ০ 

৬. কুর্ড়গ্রাভ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যাজীফপুয এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৮০০.০০ ০ 

৭. কুর্ড়গ্রাভ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্িরভাযী এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৯৭৫.০০ ০ 

৮. কুর্ড়গ্রাভ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যাজাযাট এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ - 

৯. কুর্ড়গ্রাভ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ৯টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৮৭৮.০০ ০ 

১০. কুর্ড়গ্রাভ কুর্ড়গ্রাভ ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ৭০২৬৭৪.০০ 

১১. কুর্ড়গ্রাভ কুর্ড়গ্রাভ ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১২. কুর্ড়গ্রাভ কুর্ড়গ্রাভ ফজরায কাযী ফরটররভন্ট অর্পারযয কাম থারয় কর  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. গাইফান্ধা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, রাফাড়ী এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৯৯৭০.০০ ০ 

২. গাইফান্ধা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফগার্ফদগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৮৩১.০০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৩. গাইফান্ধা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, সুদযগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৫৫৭৫৫.০০ ০ 

৪. গাইফান্ধা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াদোপুয এফাং উায আওতাধীন ৯টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৮৮১৩.০০ ০ 

৫. গাইফান্ধা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াঘাটা এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১১৬৪৩.০০ ০ 

৬. গাইফান্ধা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফুরফাড়ী এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২২০৩.০০ ০ 

৭. গাইফান্ধা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৫৯৮৫.০০ ০ 

৮. গাইফান্ধা গাইফান্ধা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৯. গাইফান্ধা গাইফান্ধা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১০. গাইফান্ধা গাইফান্ধা ফজরায কাযী ফরটররভন্ট অর্পারযয কাম থারয় কর  ২০১৪-২০১৫ ২০০০.০০ ২৫০.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. রারভর্নযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ার্তফান্ধা এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৫৯০৮.০০ ০ 

২. রারভর্নযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াটগ্রাভ এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৬১.০০ ০ 

৩. রারভর্নযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কার্রগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৩১৬৯.০০ ০ 

৪. রারভর্নযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, আর্দতভাযী এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২১৮৩.০০ ০ 

৫. রারভর্নযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩২৭৩.০০ ০ 

৬. রারভর্নযাট রারভর্নযাট প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৭. রারভর্নযাট রারভর্নযাট প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৮. রারভর্নযাট রারভর্নযাট ফজরায কাযী ফরটররভন্ট অর্পারযয কাম থারয় কর  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

                                                                              

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ঠাকুযগাঁও কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ১৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৯৫৪৫.০০ ০ 

২. ঠাকুযগাঁও কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ীযগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৮০১৯.৯৭ ০ 

৩. ঠাকুযগাঁও কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্যপুয এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৩৯৬৪.০০ ০ 

৪. ঠাকুযগাঁও কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যানীাংবকর এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৬৩৮৯.০০ ০ 

৫. ঠাকুযগাঁও কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফার্রয়াডাঙ্গী এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৫১৩০.০০ ০ 

৬. ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ৯৪২.০০ ৪১০.০০ 

৭. ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৮. ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও ফজরায কাযী ফরটররভন্ট অর্পারযয কাম থারয় কর  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ঞ্চগড় কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৪৮১০.৮০ ৪৩২০৭.৫১ 

২. ঞ্চগড় কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফেঁতুর্রয়া এফাং উায আওতাধীন ০৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৫০০৫.৫০ ১৪১৯.০০ 

৩. ঞ্চগড় কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ০৬ এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১২৫১৫.৭৫ ২১০.০০ 

৪. ঞ্চগড় কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফফাদা এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১১৬৫১.৫০ ১০৮০৬.৭০ 

৫. ঞ্চগড় কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফদফীগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৬৮৬৬.৫০ ৯৭১.০০ 

৬. ঞ্চগড় ঞ্চগড় প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৭. ঞ্চগড় ঞ্চগড় প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ১৬০০.০০ 

৮. ঞ্চগড় ঞ্চগড় ফজরায কাযী ফরটররভন্ট অর্পারযয কাম থারয় কর  ২০১৪-২০১৫ ১২০৩০.০০ ৩৯৫৫.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. নীরপাভাযী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফডাভায এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২২০৭২.০০ ৬৩২২.০০ 

২. নীরপাভাযী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্ডভরা এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৮৪২৪.০০ ১৩০২৪.০০ 

৩. নীরপাভাযী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, জরঢাকা এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৯৪৯৯.০০ ৭৮৯৮.০০ 

৪. নীরপাভাযী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, তয়দপুয এফাং উায আওতাধীন ০৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৭৪০১.০০ ১১৬৯৯.০০ 

৫. নীরপাভাযী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্করাযগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ০৯টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৯৪৩০.০০ ২৫৬৯৩.০০ 

৬. নীরপাভাযী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ১৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৪২১০.০০ ৫২৩৬.০০ 

৭. নীরপাভাযী নীরপাভাযী প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ৩০৮৪.০০ ০ 

৮. নীরপাভাযী নীরপাভাযী প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৯. নীরপাভাযী নীরপাভাযী ফজরায কাযী ফরটররভন্ট অর্পারযয কাম থারয় কর  ২০১৪-২০১৫ ৩৫৪০৩.০০ ৫৯০.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফর্যার কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফর্যার দয এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প 
২০১৪-২০১৫ ৫৫৫৮.০০ ২৭২.০০ 

২. ফর্যার কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, মুরাদী এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৯৪৬.০০ ৩২৫.০০ 

৩. ফর্যার কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফভরদীগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০৭৮৯.০০ ১৯০.০০ 

৪. ফর্যার কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফানাযীাড়া এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬৭৬.০০ ০ 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 83 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৫. ফর্যার কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, আবগরঝাড়া এফাং উায আওতাধীন ২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৮৭৪.০০ ০ 

৬. ফর্যার কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্জরা এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩২৮.০০ ২৬৬.০০ 

৭. ফর্যার কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফগৌযনদী এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৯৩৭.০০ ০ 

৮. ফর্যার কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফারকযগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৯. ফর্যার কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফাবুগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১০. ফর্যার কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, উর্জযপুয এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

১১. ফর্যার ফর্যার ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ৫০০.০০ 
১২. ফর্যার ফর্যার  ফজানার ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫  ০ ৬৬০.০০ 
১৩. ফর্যার ফর্যার ফজরায উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প । ২০১৪-২০১৫  ০ ২৫০.০০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফবারা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফবারা দয এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৮৫৬.০০ ০ 

২. ফবারা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, তজুভর্দ্দন এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১২৭৭.০০ ২০০.০০ 

৩. ফবারা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফদৌরতখান এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৯০৯.০০ ১২০.০০ 

৪. ফবারা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভনপুযা এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬১৯.০০ ১৬০.০০ 

৫. ফবারা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফফাযান উর্দ্দন এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প 
২০১৪-২০১৫ ১৫২০.০০ ৯৭১.০০ 

৬. ফবারা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, িযপযান এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৩৬২২.০০ ৮৭৫.০০ 

৭. ফবারা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, রাররভান এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৮৩২.০০ ৮৯৭.০০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. র্রযাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, বাোর্যয়া এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২২০২.০০ ৮০.০০ 

২. র্রযাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভঠফার্ড়য়া এফাং উায আওতাধীন ১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৮৩৭.০০ ০ 

৩. র্রযাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কাউখারী এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২১৫.০০ ০ 

৪. র্রযাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, নার্জযপুয এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৯২৮.০০ ৪৮৫৭০.০০ 

৫. র্রযাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফনোযাফাদ এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৩৭২.০০ ০ 

৬. র্রযাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্জয়ানগয এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৭৭২.০০ ০ 

৭. র্রযাজপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্রযাজপুয দয এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প 
২০১৪-২০১৫ ১৮৯১.০০ ১২০০.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৮. র্রযাজপুয র্রযাজপুয ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ৩৪১.০০ 

৯. র্রযাজপুয র্রযাজপুয ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ২৬০০.০০ 

১০. র্রযাজপুয র্রযাজপুয ফজরায কাযী ফরটররভন্ট অর্প মূ  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. টুয়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দর্ভনা এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২৬৭৫.০০ ২৫৬৫.০০ 

২. টুয়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়,  যাাংগাফারী এফাং উায আওতাধীন ২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪১০০৯.০০ ১৯০০.০০ 

৩. টুয়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, গরার্িা এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২০৩১.০০ ১৯৯৯.০০ 

৪. টুয়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, করাাড়া এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৭৭১১.০০ ৯২৫.০০ 

৫. টুয়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফাউপর এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৭১৭৪.০০ ১৮২০.০০ 

৬. টুয়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দভকী এফাং উায আওতাধীন ১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৫৮৮.০০ ২৩৭৭.০০ 

৭. টুয়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্ভজথাগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ২১৯২.০০ ০ 

৮. টুয়াখারী কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, টুয়াখারীদয এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৮৮৭৫.০০ ১৩০০.০০ 

৯. টুয়াখারী টুয়াখারী ফজরা প্রারকয কাম থারয়, এ এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ১৮০৫৩৪.০০ 

১০ টুয়াখারী টুয়াখারী ফজরা প্রারকয কাম থারয়, এর এ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ১৯০০.০০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ঝারকাঠি কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ঝারকাঠী দয এফাং উায আওতাধীন ১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১৫২১.০০ ৫৭৬০.০০ 

২. ঝারকাঠি কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কাঠার্রয়া এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৫৫.০০ ৫৪০.০০ 

৩. ঝারকাঠি কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, নরর্েটি এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৪৩০৯.০০ ০ 

৪. ঝারকাঠি কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যাজাপুয এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৮৫৭.০০ ৫০.০০ 

৫. ঝারকাঠী ঝারকাঠী ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৬. ঝারকাঠী ঝারকাঠী ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা ২০১৪-২০১৫ ০ ০ 

৭. ঝারকাঠী ঝারকাঠী ফজরাধীন র্ফর্বন্ন উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প ২০১৪-২০১৫ ১২.০০ ৮০.০০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফযগুনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, আভতরী এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১১১৪.০০ - 

২. ফযগুনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াথযঘাটা এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ১০১.০০ ১১৬০.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৩. ফযগুনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফাভনা এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৬২৫৬.০০ ১৯০০.০০ 

৪. ফযগুনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়,  ফফতাগী এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫ ৩৫৯৯৪.০০ ১০২০.০০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. খুরনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্দঘর্রয়া এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৩৪৩২৭.০০  ১৩৮৮.৭৫  
২. খুরনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, রূা এফাং উায আওতাধীন ২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ২৭১৬.০০ ৫৯০.০০ 
৩. খুরনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফটিয়াঘাটা এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ১২৬৬৬.০০ ২৪০.০০ 
৪. খুরনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফতযখাদা এফাং উায আওতাধীন ২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৩৬৬৯৬.০০  ৬৬০.০০ 
৫. খুরনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ডুমুর্যয়া এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ১২৪২৫.০০ ১৪০৩.০০ 
৬. খুরনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফুরতরা এফাং উায আওতাধীন ২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৭৫৬৯.০০ ৩৪৪১৯৯৪.০০  
৭. খুরনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দারকা এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৫৬২৫.০০ ০ 
৮. খুরনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াইকগাো এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৫২২৩.০০ ৫০.০০ 
৯. খুরনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কয়যা এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ১২৫১৪৪.০০ ৫০.০০ 
১০. খুরনা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, খুরনা দয এফাং উায আওতাধীন ১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ১৪৪১.০০ ০ 
১১. খুরনা ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা ২০১৪-২০১৫ ০ ১২২৫৯০.০০  
১২. খুরনা ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ৩১৯৮.০০ 
১৩. খুরনা কাযী ফরটররভন্ট অর্প কর  ২০১৪-২০১৫  ০ ৭৫৬০৬.২০  
১৪. খুরনা ফজানার ফরটররভন্ট অর্প  ২০১৪-২০১৫  ০ ৯৭৫.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. মরায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফিৌগাো এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৬৯০২.০০ ০ 
২. মরায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, মরায দয এফাং উায আওতাধীন ১৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৪৮৩১.০০ ০ 
৩. মরায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, া থা এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৩৪৮৪.০০ ০ 

৪. মরায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফকফপুয এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৩৬৮৬.০০ ১১৯৬.০০ 
৫. মরায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভর্নযাভপুয এফাং উায আওতাধীন ১৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৫১১১.০০ ৭০.০০ 
৬. মরায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফাঘাযাড়া এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ১৮০.০০ ২৬৩০.০০ 
৭. মরায কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, অবয়নগয এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৫৯৭২.০০ ৩৫১০.০০ 
৮. মরায ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ 
৯. মরায কাযী ফরটররভন্ট অর্প কর  ২০১৪-২০১৫  ১২৩০.০০ ২৫০.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. র্ঝনাইদ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কার্রগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ১০৩৩৭.০০  ৫৩৮০.০০ 
২. র্ঝনাইদ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফকাটিাঁদপুয এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৯৭০.০০ ২২৫৮৯৬.৫০  
৩. র্ঝনাইদ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভরপুয এফাং উায আওতাধীন ১৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৮৬৮৮.০০ ৫২১০২.৮৫  
৪. র্ঝনাইদ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্যনাকুন্ডু এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৪৮০১১.০০ ৮৪১.০০ 
৫. র্ঝনাইদ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্ঝনাইদ দয এফাং উায আওতাধীন ১৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প 
২০১৪-২০১৫  ১৫২১৪.০০ ২৮৬৮০৬.০০  

৬. র্ঝনাইদ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, তরকুা এফাং উায আওতাধীন ১৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৩৫৯৯৬.০০  ৪৪৪০৪৬.০০ 
৭. র্ঝনাইদ র্ঝনাইদা ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ২৭০.০০ 
৮. র্ঝনাইদ র্ঝনাইদা ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ১৭৪০.০০ 
৯. র্ঝনাইদ র্ঝনাইদা ফজরায উরজরা কাযী ফরটররভন্ট দপ্তয মূরয র্াফ র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন । ২০১৪-২০১৫  ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. াতক্ষীয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, াতক্ষীযা দয এফাং উায আওতাধীন ১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ২৬০৪২.০০ ০ 
২. াতক্ষীয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, তারা এফাং উায আওতাধীন ৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৩৭০৮.০০ ৮৩০.০০ 
৩. াতক্ষীয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, করারযায়া এফাং উায আওতাধীন ০৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ২৬.০০ ১০৯০.০০ 
৪. াতক্ষীয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফদফাটা এফাং উায আওতাধীন ০৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ১১৫৩.০০ ১৯০.০০ 
৫. াতক্ষীয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, শ্যাভনগয এফাং উায আওতাধীন ১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ২৪৩.০০ ১২৪৩.০০ 
৬. াতক্ষীয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, আাশুর্ন এফাং উায আওতাধীন ০৯টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৩৩৭৩.০০  ৯০৭.০০ 
৭. াতক্ষীয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কার্রগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ০৮টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৩৬৭০.০০ ৩৫০.০০ 
৮. াতক্ষীযা াতক্ষীযা ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ২৩০.০০ 
৯. াতক্ষীযা াতক্ষীযা ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ২৬০.০০ 
১০. াতক্ষীযা াতক্ষীযা ফজরায উরজরা কাযী অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৮৩২.০০ ১৩৯৫.৫০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. কুর্ষ্টয়া কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কুভাযখারী এফাং উায আওতাধীন ১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৭৪০০.০০ ১২১৫৪০.০০  
২. কুর্ষ্টয়া কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফফড়াভাযা এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৮৭০.০০ ১০০৫২৫.০০  
৩. কুর্ষ্টয়া কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফখাকা এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৭৯২৮.০০  ৭১০৫.০০ 
৩. কুর্ষ্টয়া কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্ভযপুয এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৬৫৭২.০০ ৩৩৮১০.০০  
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৪. কুর্ষ্টয়া কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফদৌরতপুয এফাং উায আওতাধীন ১৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ২৫০৩৯.০০  ১৭৪১৯৫.০০  
৫. কুর্ষ্টয়া কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কুর্ষ্টয়া দয এফাং উায আওতাধীন ১৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৩৫৩৬৫.১৫  ০ 
৬. কুর্ষ্টয়া কুর্ষ্টয়া ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ৮৭৮.০০ 
৭. কুর্ষ্টয়া কুর্ষ্টয়া ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ১৬১৫৪৪.০০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফারগযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যণরখারা এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ২৩৫৪.০০ ১৮ 
২. ফারগযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফভাোযাট এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৬৬১১.৫০ ৬৫.০০ 
৩. ফারগযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, যাভার এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৬২৭৬.০০ ২২৭.০০ 
৪. ফারগযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, পর্কযাট এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ১১৩৬৬৫.০০  ২৯৭.০০ 
৫. ফারগযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভাংরা এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ১৩০৪.০০ ১৩৯.০০ 
৬. ফারগযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, র্িতরভাযী এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ১৬৯১৯.০০  ৬৭.০০ 
৭. ফারগযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কচুয়া এফাং উায আওতাধীন ৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ২৮৫৩.০০ ২১৯.০০ 
৮. ফারগযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফভাড়রগঞ্জ এফাং উায আওতাধীন ১০টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ১৩৯১০.০০  ২০৬.০০ 
৯. ফারগযাট কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ৫টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৮২৮৩.২৫  ৫২৬.০০ 
১০. ফারগযাট ফারগযাট ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা ২০১৪-২০১৫  ২৬৯৪.০০ ০ 
১১. ফারগযাট ফারগযাট ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা ২০১৪-২০১৫  ১৩৯৮.০০ ০ 
১২. ফারগযাট ফারগযাট ফজরায উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প । ২০১৪-২০১৫  ১২৩৭০.০০  ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. চুয়াডাাংগা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, জীফনগয এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৭৩২৪.০০ ৫২৯৯.৫০ 
২. চুয়াডাাংগা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, আরভাডাাংগা এফাং উায আওতাধীন ১১টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৪৩৫৭.০০ ৭৯০০.০০ 
৩. চুয়াডাাংগা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, চুয়াডাাংগা দয এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৪৪২৫.০০ ২১১২.০০ 
৪. চুয়াডাাংগা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দামুড়হুদা এফাং উায আওতাধীন ৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ১৬১০০.০০ ৭৪৮.০০ 
৫. ফভরযপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, মুর্জফনগয এফাং উায আওতাধীন ৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ২৯২৪.০০ ৫২৭৮.৫০ 
৬. ফভরযপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, গাাংনী এফাং উায আওতাধীন ৯টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ১৪০৯২.০০ ৪২৭৭.০০ 
৭. ফভরযপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফভরযপুয দয এফাং উায আওতাধীন ৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  ২০১৪-২০১৫  ৬১৮৫.০০ ৫৯০.০০ 
৮. ফভরযপুয ফভরযপুয ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ৫৩৭৬.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৯. চুয়াডাাংগা চুয়াডাাংগা ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ২৮৭৪০.৭৫  
১০. ফভরযপুয ফভরযপুয ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ৮৭২৯.৫৫ 
১১. চুয়াডাাংগা চুয়াডাাংগা ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ৬৭৫.০০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ভাগুযা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভাগুযা দয এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ২১৫২৮.০০  ৩৫৮০০.০০  
২. ভাগুযা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, শ্রীপুয এফাং উায আওতাধীন ০৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ১১৪৯৬.০০ ২৮৫.০০ 
৩. ভাগুযা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ার্রখা এফাং উায আওতাধীন ০৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৬৫১৪.০০ ১৯২০.০০ 
৪. ভাগুযা কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ভাম্মদপুয এফাং উায আওতাধীন ০৬টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ১৪১৭১.০০ ০ 
৫. ভাগুযা ভাগুযা ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ৮০০.০০ 
৬. ভাগুযা ভাগুযা ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ৫২০.০০ 
৭. ভাগুযা ভাগুযা ফজরায উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প ২০১৪-২০১৫  ০ ৫২০.০০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ 

ন 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. নড়াইর কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, দয এফাং উায আওতাধীন ১৪টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ১৯০৪৪.০০ ২৪০৯৪.০০ 
২. নড়াইর কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, কার্রয়া এফাং উায আওতাধীন ১৩টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ৩৩১৫৫৯.০০  ৩১১২০.০০  
৩. নড়াইর কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), এয কাম থারয়, ফরাাগড়া এফাং উায আওতাধীন ১২টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প । ২০১৪-২০১৫  ২৭২৩৮৬.০০  ৫৭৭১.০০ 
৪. নড়াইর নড়াইর ফজরা প্রারকয কাম থারয় এ এ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ৪৭০.৭৫ 
৫. নড়াইর নড়াইর ফজরা প্রারকয কাম থারয় এর এ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ১০০.০০ 
৬. নড়াইর নড়াইর ফজরায উরজরা কাযী ফরটররভন্ট অর্প । ২০১৪-২০১৫  ২৫৫.০০ ৭২৫১.০০ 
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২০১৫-২০১৬ রন র্বর্ র্াফ র্নযীক্ষায ারথ জর্ড়ত টাকায র্ফবাগওয়াযী র্ফফযণ র্নেরূুঃ 
 

 

ক্রর্ভক নাং র্ফবারগয নাভ আত্মাৎকৃত টাকায র্যভাণ যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ 

১ ঢাকা র্ফবাগ, ঢাকা ২৪৭৬৬.০০ ১৫৮৪৭৫৮.০০ 

২. িট্টগ্রাভ র্ফবাগ, কুর্ভো ১৬৩৩১৯.০০ ৫৭৫০২৩২.০০ 

৩. র্ররট র্ফবাগ, র্ররট ৬১৮.০০ ১২০.০০ 

৪. যাজাী র্ফবাগ, যাজাী ১২৩৮৮৬৩.০০ ৪৮৪৫৯১.০০ 

৫. যাংপু র্ফবাগ, যাংপুয ৪২৫০৫.০০ ৬৮০.০০ 

৬. ফর্যার র্ফবাগ, ফর্যার ৫৮৯৭.৫০ ৫২৯৭০২.৫০ 

৭. খুরনা র্ফবাগ, খুরনা ১৭০০৪২.০০ ২৮৬৫৪৪২.০০ 

 ফ থরভাট ১৬,৪৬,০১০.০০ ১,১২,১৫,৫২৫.০০ 

 

২০১৫-২০১৬ রন র্বর্ র্াফ র্নযীক্ষায ারথ জর্ড়ত টাকায ফজরাওয়াযী র্ফফযণ র্নেরূুঃ 
 

ক্রর্ভক নাং ফজরায নাভ আত্মাৎকৃত টাকায র্যভাণ যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ 

১. নাযায়ণগঞ্জ ১২০৫.০০ ২০৬৮০.০০ 
২. ভার্নকগঞ্জ ০ ০ 

৩. ফগাারগঞ্জ ১১৭৫.০০ ০ 

৪. জাভারপুয ০ ৭৭৮৯৮৮.০০ 

৫. র্করাযগঞ্জ ০ ০ 

৬. ফযপুয ০ ৮৫৮৪.০০ 

৭. ভয়ভনর্াং (দুঃ) ০ ০ 

৮. ভয়ভনর্াং (উুঃ) ০ ১৩৬৫১.০০ 

৯. মুর্িগঞ্জ ০ ০ 

১০. গাজীপুয ২২১৫.০০ ৫৬৩৯০৩.০০ 

১১. ফনেরকাণা ১৩৭১০.০০ ০ 

১২. পর্যদপুয ০ ৮৬৭৩৯.০০ 

১৩. ঢাকা-১ ০ ০ 

১৪. ঢাকা-২ ৩২৪৮.০০ ২০২৩৫.০০ 

১৫. ঢাকা-৩ ৪৮৩.০০ ২৩৮২৮.০০ 

১৬. ঢাকা-৪ ০ ০ 

১৭. ঢাকা-৫ ০ ০ 

১৮. যীয়তপুয ০ ০ 

১৯. টাাংগাইর ০ ০ 

২০. নযর্াংদী ৯৭০.০০ ২৩১৫০.০০ 

২১. যাজফাড়ী ১০০.০০ ০ 

২২. ভাদাযীপুয ১৬৬০.০০ ৪৫০০০.০০ 

২৩. িট্টগ্রাভ (উুঃ) ০ ০ 

২৪. িট্টগ্রাভ (দুঃ) ০ ০ 

২৫. কুর্ভো (উুঃ) ২৫৭৫৮.০০ ৯১৪৮১.০০ 

২৬. কুর্ভো (দুঃ) ০ ৫৪৯৪৭৩.৬০ 

২৭. ফনায়াখারী ১০০.০০ ০ 

২৮. রক্ষীপুয ৮০০.০০ ০ 

২৯. ফপনী ০ ০ 

৩০. কক্সফাজায ০ ৫১০৯২৭০.০০ 

৩১. ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ৭২৯.০০ ০ 

৩২. িাঁদপুয ১৩৫৯৩২.০০ ০৭.০০ 

৩৩. যাঙ্গাভাটি াফ থতথ ফজরা ০ ০ 
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ক্রর্ভক নাং ফজরায নাভ আত্মাৎকৃত টাকায র্যভাণ যাজস্ব ক্ষর্তয র্যভাণ 

৩৪. র্ররট ০ ০ 

৩৫. ফভৌরবীফাজায ০ ০ 

৩৬. সুনাভগঞ্জ ০ ০ 

৩৭. র্ফগঞ্জ ৬১৮.০০ ১২০.০০ 

৩৮. যাজাী ১৯৮২.০০ ৪০০.০০ 

৩৯. নারটায ৪৮৭.০০ ০ 

৪০. িাঁাইনফাফগঞ্জ ৪৯৫.০০ ৩৯১০০.০০ 

৪১. নওগাঁ ১১৯৭৪৬৩.০০ ১০৫৬৪২.০০ 

৪২. াফনা ৮৩২.০০ ২৩০৪৯০.০০ 

৪৩. র্যাজগঞ্জ ৮২.০০ ৯৯৬২৫.০০ 

৪৪. ফগুড়া ৩৭৫২২.০০ ০ 

৪৫. জয়পুযাট ০ ৯৩৩৪.০০ 

৪৬. যাংপুয ৩০৭৩৭.০০ ০ 

৪৭. র্দনাজপুয ৪১২২.০০ ৬৮০.০০ 

৪৮. কুর্ড়গ্রাভ ০ ০ 

৪৯. গাইফান্ধা ৭২৯৩.০০ ০ 

৫০. রারভর্নযাট ৩৫৩.০০ ০ 

৫১. ঠাকুযগাঁও ০ ০ 

৫২. ঞ্চগড় ০ ০ 

৫৩. নীরপাভাযী ০ ০ 

৫৪. ফর্যার ৪২০০.০০ ২০৯১৯০.০০ 

৫৫. ফবারা ৬০০.০০ ০ 

৫৬. টুয়াখারী ০ ০ 

৫৭. র্রযাজপুয ০ ৩১৯৯৫৪.০০ 

৫৮. ফযগুনা ০ ০ 

৫৯. ঝারকাঠি ১০৯৭.৫০ ৫৫৮.৫০ 

৬০. খুরনা ১৬৩৪৫.৫০ ১৭৩৬২.৫০ 

৬১. মরায ১৩৯০১১.০০ ২৮৮৪.০০ 

৬২. র্ঝনাইদ ৮৯২৮.০০ ১৫৮৫৫০০.০০ 

৬৩. কুর্ষ্টয়া ১০২৯.০০ ৪৮৭৩৮৩.০০ 

৬৪. াতক্ষীযা ০ ৫৪১১৫.০০ 

৬৫. ফারগযাট ২৯৩০.০০ ০ 

৬৬. চুয়াডাাংগা ১৬৮৯.০০ ১৫৬৮৫৭.০০ 

৬৭. ভাগুযা ০ ১১৫৬৮০.০ 

৬৮. নড়াইর ১১০.০০ ৪৪৫৬৬০.৫০ 

 ফ থরভাট ১৬,৪৬,০১০.০০ ১,১২,১৫,৫২৫.০০ 
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র্াফ তত্ত্বাফধায়ক (যাজস্ব) কর্তথক দার্খরকৃত র্নযীক্ষা প্রর্তরফদরনয র্ফফযণুঃ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. ঢাকা-১ াবায উরজরা ভূর্ভ অর্পরয র্বর্ াখা  ২০১৪-২০১৫ ৮,১৪,২৩৪/- ৬,৩১,৭৯৭/-  ১,৮২,৪৩৭/-  ০ ০ 

০২. ঢাকা-১ আর্ভন ফাজায যাজস্ব ারকথর-এয র্বর্ াখা  ২০১৪-২০১৫ 
র্নযীক্ষায় 

উস্থান করয 

নাই। 
র্নযীক্ষায় উস্থান 

করয নাই। 
২,০৯,৪১৩/- 

(র্কছু াংখ্যক 

নর্থরত) 
০ ০ 

০৩. ঢাকা-১ আশুর্রয়া যাজস্ব ারকথর এয র্বর্ াখা  ২০১৪-২০১৫ 
র্নযীক্ষায় 

উস্থান করয 

নাই। 
র্নযীক্ষায় উস্থান 

করয নাই। 
৮৬,০৬৯/- (র্কছু 

াংখ্যক নর্থরত)  ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. ঢাকা-২ ফজরা প্রারকয কাম থাররয়য র্বর্ াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ০ 
০২. ঢাকা-২ ঢাকা ফজরায নফাফগঞ্জ উরজরা র্বর্ র্নফ থাী াখা  ২০১৪-২০১৫ ১৬,৯৭,৬৮২/-  ১৬,০৩,৪০২/-  ৯৪,২৮০/- ৩২৪৮.০০ ২০২৩৫.০০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. ঢাকা-৩ ঢাকা ফজরায ফকযানীগঞ্জ উরজরা র্বর্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৯,৭৭,২৯৫/-  ৪,৯৭,৬১৪/- ৪,৭৯,৬৮৯/-  -- -- 

০২. ঢাকা-৩ ঢাকা ফজরায ফকযানীগঞ্জ (দ র্ক্ষণ) উরজরা র্বর্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ -- -- -- ৪৮৩.০০ ২৩৮২৮.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. ঢাকা-৪ ফজরা প্রারকয কাম থাররয়য র্বর্ াখা  ২০১৪-২০১৫ ২,১৩,৯৩,০১৭/-  ২,৯৯,০০,৮৬৭/-  ০ ১৫৭.০০ ১০৭৬১২.৭৫ 
০২. ঢাকা-৪ ঢাকা ফজরায ফদাায উরজরা র্বর্ র্নফ থাী াখা  ২০১৪-২০১৫ ৬,০৪,২৪৩/- ৬,৭২,৮১৪/- ০ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. ঢাকা-৫ ভূর্ভ ভন্ত্রণাররয়য র্ব,র্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ৮৪৫৯২২.৭২ 
০২. ঢাকা-৫ ঢাকা ফজরায ধাভযাই উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ২১,১১,৪৭৫/-  ২৪,৪৩,১০৭/-  ০ ০ ০ 
০৩. ঢাকা-৫ ঢাকায ফজরায ধাভযাই উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ২৪,৬০,৩৫৪/- ২৫,৯০,২৩০/-  ০ ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. যীয়তপুয জার্জযা উরজরা র্ব,র্ অর্প । ২০১৪-২০১৫ ৩,৭২,৫৯৫/-  ৬,৫০৫/- ৩,৬৬,০৯০/-  ০ ০ 
০২. যীয়তপুয নর্ড়য়া উরজরা র্ব,র্ অর্প । ২০১৪-২০১৫ ২,১৭,২৮৮/-  ১,৬০,০৬০/- ৫৭,২২৮/- ০ ০ 
০৩. যীয়তপুয ফগাাইযাট উরজরা র্ব,র্ অর্প । ২০১৪-২০১৫ ৪,০১,৯২৫/- ৭৫,৫৬৬/- ৩,২৬,৩৫৯/-  ০ ০ 
০৪. যীয়তপুয ডামুডযা উরজরা র্ব,র্ অর্প । ২০১৪-২০১৫ ২,৩৯,৪৮৫/-  ৩৬,২৭৪/- ২,০৩,২১০/-  ০ ০ 
০৫. যীয়তপুয ফবদযগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ অর্প । ২০১৪-২০১৫ ২,৭১,৮৩৮/-  ৮,৬৯০/- ২,৬৩,১৪৮/- ০ ০ 
০৬. যীয়তপুয দয উরজরা র্ব,র্ অর্প । ২০১৪-২০১৫ ১৮,৯৩,৫৪৯/-  ৪,৫২,৫১৯/- ১৪,৪১,১৩০/- ০ ০ 
০৭. যীয়তপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ৪১,০১,৫০৯/-  ৪১,৫৯২/- ৪০,৫৯,৫১৭/-  ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 

০১. টাঙ্গাইর ভদৄপুয উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 
১,৬৭,৪০২/-  

(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 

০২. টাঙ্গাইর ফাাইর উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 
৪,৮৩,৬৮৬/-  
(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 

০৩. টাঙ্গাইর র্খপুয উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 
৪,০১০/- 

(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 

০৪. টাঙ্গাইর ঘাটাইর উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 
১,৩৫,৫৩১/-  

(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 

০৫. টাঙ্গাইর কার্রাতী উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 
২,৯৬,৯৩৯/-  
(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 
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০৬. টাঙ্গাইর র্ভজথাপুয উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 
৭২,৯২৫/-  

(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 

০৭. টাঙ্গাইর ভূয়াপুয উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 
২,৮৬,৭৩৪/-  

(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 

০৮. টাঙ্গাইর দয উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 
৮২,৬০১/-  

(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 

০৯. টাঙ্গাইর ফগাারপুয উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 
১৪,০০,০৩৯/-  
(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 

১০. টাঙ্গাইর নাগযপুয উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 
৮৭,৪৪১/-  

(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 

১১. টাঙ্গাইর ফদরদয়ায উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 
৪০,৭৮০/-  

(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 

১২. টাঙ্গাইর ধনফাড়ী উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 
৩৮,৩৭২/-  

(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 

১৩. টাঙ্গাইর ফজরা র্ব. র্ ফর, টাঙ্গাইর। ২০১৪-২০১৫ 
৩৯,২৫৬/- 

(ইজাযায টাকা 

অনাদায়) 
০ ০ ০ ০ 

 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. জাভারপুয ফজরা প্রারকয কাম থারয় র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩৭,৫৭,৬৬০/-  ৩,৩২,০৭৯/-  ৩৪,২৫,৫৮১/-  ০ ৪৯১৩২.০০ 
০২. জাভারপুয জাভারপুয ফজরায উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ১২,৭৪,৭৬৫/-  ৬,৭৮,৯৮২/-  ৫,৯৫,৭৮৩/-  ০ ৫৫৬৮৮৮.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 

০১. ভয়ভনর্াং 

(উিয) 
ভয়ভনর্াং ফজরায র্োর উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৪,৬৮,৪৪৫/- ১,৫৭,৬১৩/-  ৩,১০,৮৩২/-  ০ ০ 

০২. ভয়ভনর্াং 

(উিয) 
ভয়ভনর্াং ফজরায ালুয়াঘাট উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩.৯৮,৬৬৯/-  ৯১,৫১৪/- ৩,০৭,১৫৫/-  ০ ০ 

০৩. ভয়ভনর্াং 

(উিয) 
ভয়ভনর্াং ফজরায নাদাইর উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ২,৩১,৫৮৪/- ৭৪,০৩৯/- ১,৫৭,৫৪৫/- ০ ০ 

০৪. ভয়ভনর্াং 

(উিয) 
ভয়ভনর্াং ফজরায ইশ্বযগঞ্জ উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৫,১৯,৬৬১/- ২০,৩০০/- ৪,৯৯,৩৬১/-  ০ ০ 

০৫. ভয়ভনর্াং 

(উিয) 
ভয়ভনর্াং ফজরায ফুরপুয উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৫,৭৪,০৬২/- ৩,৭৮,৬৯৩/-  ১,৯৫,৩৬৯/-  ০ ০ 

০৬. ভয়ভনর্াং 

(উিয) 
ভয়ভনর্াং ফজরায ফগৌযীপুয উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ১৯,৮২,৬৩৯/-  ৪,৮১,৫২৭/- ১৫,০১,১১২/-  ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 

০১. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) ফজরা প্রারকয কাম থারয় র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ 

(ফরকয়া) ০ ০ ০ ০ ০ 

০২. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) ভয়ভনর্াং ফজরায বালুকা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৬,১৯,৬৬৮/- ১,৩৫,১০৯/- ৪,৮৪,৫৫৯/- ০ ০ 

০৩. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) 

ভয়ভনর্াং ফজরায মুক্তাগাো উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৪,৯৩,৯৩০/- ৬,৩৯,১৫৩/- ০ ০ ০ 

০৪. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) ভয়ভনর্াং ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ২,৬৯,২৩৭/- ১,৩৩,৯৫১/- ১,৩৫,২৮৬/- ০ ০ 

০৫. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) 

ভয়ভনর্াং ফজরায ফধাফাউড়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ১২,৭৪,৭২৯/- ১,৭৫,৯৪৬/- ১০,৯৮,৭৮৩/- ০ ০ 

০৬. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) 

ভয়ভনর্াং ফজরায ফুরফাড়ীয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৪,৪২,৯৬৬/- ৫৪,০৭৬/- ৩,৮৮,৮৯০/- ০ ০ 

০৭. ভয়ভনর্াং 
(দর্ক্ষণ) 

ভয়ভনর্াং ফজরায গপযগাও উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৪,৮৯,৬৫০/- ১,৫৮,০৫০/- ৩,৩১,৬০০/- ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. নাযায়ণগঞ্জ উরজরা ভূর্ভ অর্প, নাযায়ণগঞ্জ দয র্ব, র্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ৫৭০.০০ ০ 

০২. নাযায়ণগঞ্জ পতুরস্দা যাজস্ব ারকথর-এয র্ব, র্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ৫৩৫.০০ 
১০০.০০ ০ 

০৩. নাযায়ণগঞ্জ র্র্দ্ধযগঞ্জ যাজস্ব ারকথর-এয র্ব, র্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ০ 
০৪. নাযায়ণগঞ্জ ফদয যাজস্ব ারকথর-এয র্ব, র্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ০ 
০৫. নাযায়ণগঞ্জ রূগঞ্জ যাজস্ব ারকথর-এয র্ব, র্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ০ 
০৬. নাযায়ণগঞ্জ  ফানাযগাঁও উরজরায র্ব, র্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ০ 
০৭. নাযায়ণগঞ্জ আড়াইাজায উরজরায র্ব, র্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ০ 
০৮. নাযায়ণগঞ্জ  ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব, র্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ২০৬৮০.০০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. ভাদাযীপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ৭,৬৯,৯৬২/-  ৭৬২,৬৫৬/- ৭,৩০৬/- ৩০০.০০ ৪৫০০০.০০ 
০২. ভাদাযীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, দয র্বর্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ৮,০২,৫০০/- ২,০৬,৮৪৮/- ৫,৯৫,৬৯২/-  ০ ০ 
০৩. ভাদাযীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, র্ফিয র্বর্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ৫,৫০,৩৮০/- ৪১,০০৩/- ২,৭৪,৫৮০/- ১৩৬০.০০ ০ 
০৪. ভাদাযীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, যাবজয র্বর্ াখা । ২০১৪-২০১৫ ৫,৮৮,৫০১/- ৩,৫২,৮৩৮/-  ২,২৫,৬৬১/- ০ ০ 

০৫. ভাদাযীপুয কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)-এয কাম থারয়, কারর্কর্ন র্বর্ 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৫,৩২,১৮১/-  ৩,৩২,১৮১/-  ২,০৪,২৯৩/-  ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 

০১. যাজফাড়ী যাজফাড়ী ফজরায ফার্রয়াকার্দ উরজরা র্বর্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ১,৫৮,২১১/-  ৬৭,৫৮৪/- ৯০,৬২৭/- ০ ০ 

০২. যাজফাড়ী যাজফাড়ী ফজরায ফার্রয়াকার্দ উরজরা র্বর্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ১,৭৯,৩৪৩/-  ৪৬,১৯৭/- ১,৩৩,১৪৬/- ০ ০ 

০৩. যাজফাড়ী যাজফাড়ী ফজরায দয উরজরা র্বর্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ২,৯৬,৪২৬/- ৩,৬১,৭৯২/-  ৩,৬১,৭৯২/-  ০ ০ 

০৪. যাজফাড়ী যাজফাড়ী ফজরায ফগায়ারদ উরজরা র্বর্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৯৯,৭২৮/- ১৫,৪৩৮/- ৮৪,২৯০/- ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. ফযপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ২,২৯,৫৫০/-  ১,৯২,৯৩৪/-  ৩৬,৬১৬/- ০ ৮৫৮৪.০০ 
০২. ফযপুয ফযপুয ফজরায র্ঝনাইগাতী উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৮,৮০,৩১৯/-  ৯,৪১৪/- ৮,৭০,৯০৫/-  ০ ০ 
০৩. ফযপুয ফযপুয ফজরায নার্রতাফাড়ী উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৭,০১,৫৫০/- ৮৪,৮২৮/- ৬,১৬,৭২২/-  ০ ০ 
০৪. ফযপুয ফযপুয ফজরায নকরা উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৭,০৭০/- ৫,৫৫৫/- ১,৫১৫/- ০ ০ 
০৫. ফযপুয ফযপুয ফজরায শ্রীফযদী উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৯৪,৪৩৬/- ৯৪,৪৩৬/- ০ ০ ০ 
০৬. ফযপুয ফযপুয ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩,৫৩,০৩৮/-  ৬,৯৮১/- ৩,৪৭,০৫৯/- ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. ফগাারগঞ্জ উরজরা ভূর্ভ অর্প, ফকাটারীাড়া র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৯,২৯,৫৫১/-  ২,০০,৪২২/- ৭,২৯,১২৯/-  ০ ০ 
০২. ফগাারগঞ্জ উরজরা ভূর্ভ অর্প, কার্য়ানী র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ২০,২১,০১৬/-  ৩৫,২১১/- ১৯,৮৫,৮০৫/-  ০ ০ 
০৩. ফগাারগঞ্জ উরজরা ভূর্ভ অর্প, মুকসুদপুয র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ১৪,৮৩,১৭৫/-  ২,৩০,৫০৪/- ১২,৫২,৫০৪/-  ০ ০ 
০৪. ফগাারগঞ্জ উরজরা ভূর্ভ অর্প, টুাংগীাড়া র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩,৪৩,১৭১/-  ৭৬,৬৫২/- ২,৬৬,৫১৯/-  ০ ০ 
০৫. ফগাারগঞ্জ উরজরা ভূর্ভ অর্প, দয র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৮৮,১৪,৯২৮/-  ১,৪৯,৮১০/- ৮৬,৬৫,১০৮/-  ১১৭৫.০০ ০ 
০৬. ফগাারগঞ্জ ফজরা প্রাক কাম থারয় ফগাারগঞ্জ  ২০১৪-২০১৫  ৩,৩৫,২৫১/-  ২,৭৪,৯৩১/-  ৬০,৩২০/- ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩,৮৫,১১০/-  ৮৪,৩৫১/- ৩,০০,৭৫৯/-  ০ ০ 
০২. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায ইটনা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ২৩,৯২,৭৮৫/-  ৩৬,৭৬৮/- ২৩,৫১,০১৭/-  ০ ০ 

০৩. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায র্নকরী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৫,৯৮,৫৫৮/- ৪৮,৮০১/- ৫,৪৮,৭৫৭/- ০ ০ 

০৪. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায অষ্টগ্রাভ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ২,৩৪,৪৩৯/- ৩১,২০০/- ২,০৩,২৩৯/-  ৩৭৫.০০ ০ 

০৫. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায র্ভঠাভইন উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৪৮,৮৭,০৭৬/-  ৪৯,৭০৪/- ৪৮,৩৭,৩৭২/-  ০ ০ 

০৬. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায ফার্জতপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৫,০১,৯৬৮/-  ১,৮০,৮২০/-  ৩,২১,১৪৮/-  ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 

০৭. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায তবযফ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ২২,৩৪১/- ১৪,৯১৪/- ৭,৪২৭/- ০ ০ 

০৮. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায কটিয়াদী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৭,৫৭,৯২৯/-  ১,৪১,২১২/- ৬,১৬,৭১৭/-  ০ ০ 

০৯. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায তাড়াইর উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৬,৪০,৮৫৯/- ৬৪,২০৭/- ৫,৭৪,৬৫২/- ০ ০ 

১০. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায াকুর্দয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩,৯৩,৩৩৬/-  ৪০,১৩৫/- ৩,৫৩,২০১/-  ০ ০ 

১১. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায কর্যভগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫  ২,৪৭,০৬৯/- ১৬,৮৪০/- ২,৩০,২২৯/-  ০ ০ 

১২. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায কুর্রয়াযিয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৪,৪০,৯১৮/- ১৩,১৬৮/- ৪,২৭,৭৫০/- ০ ০ 

১৩. র্করাযগঞ্জ র্করাযগঞ্জ ফজরায ফারনপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৭৩,৪৬০/- ৩,০৬০/- ৭০,৪০০/- ২১৫/.০০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 

০১. গাজীপুয ফজরা প্রাক, গাজীপুয কাম থাররয়য অর্ থত ম্পর্ি 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ২৯,০৩,০২৫/-  ৯,১২,৫০৩/-  ১৯,৯০,৫২২/-  ০ ১১৪৪৭৮.০০ 

০২. গাজীপুয গাজীপুয ফজরায দয উরজরা র্বর্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৪,৫৫,৬৫৮/- ৫৪,৩৬৩/- ৪,০১,২৯৫/- ০ ২২৫৬৩০/- 

০৩. গাজীপুয গাজীপুয ফজরায টাংগী যাজস্ব ারকথর র্বর্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ০ 

০৪. গাজীপুয গাজীপুয ফজরায দয উরজরা র্বর্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ১,৬১,৬২৬/-  ৬১০/- ১,৬১,০১৬/-  ০ ০ 

০৫. গাজীপুয গাজীপুয ফজরায কার্রয়াবকয উরজরা র্বর্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৬৭,৪১,৫৪৫/-  ১,৮১,৭৩৩/-  ৬৫,৫৯,৮১২/-  ২,২১৫/-  ২৫৬০.০০ 

০৬. গাজীপুয গাজীপুয ফজরায কার্রগঞ্জ উরজরা র্বর্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ২২,৬৪,৩৬৯/-  ১,২৩,৭৫৩/-  ২১,৪০,৬১৬/-  ০ ১৩০৫.৬০ 

০৭. গাজীপুয গাজীপুয ফজরায কাার্য়া উরজরা র্বর্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৭,৬৬,৭৮৯/-  ১০,৭৬৫/-  ৭,৫৬,০২৪/-  ০ ৬০০.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. ভার্নকগঞ্জ ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব.র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩,২৩,২০৫/-  ৩,১৭,৫৭৫/-  ৫,৬৩০/- ০ ০ 
০২. ভার্নকগঞ্জ ভার্নকগঞ্জ ফজরায দয উরজরা র্ব.র্. র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ১২,৫৫,০৯৯/-  ৫,৫৩,৭৭৮/-  ৭,০১,৩২১/-  ০ ০ 

০৩. ভার্নকগঞ্জ ভার্নকগঞ্জ ফজরায াটুর্যয়া উরজরা র্ব.র্. র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩,৭৫,৭৫২/-  ১,২৯,৯৯০/-  ২,৪৫,৭৬২/- ০ ০ 

০৪. ভার্নকগঞ্জ ভার্নকগঞ্জ ফজরায র্ফারয় উরজরা র্ব.র্. র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ১১,৪৭,৭৯৩/-  ৬,৯১,০৭৮/-  ৪,৫৬,৭১৫/- ০ ০ 

০৫. ভার্নকগঞ্জ ভার্নকগঞ্জ ফজরায র্ঙ্গাইয উরজরা র্ব.র্. র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ২৫,৭৫,৪৪৭/- ৩,৯০,৬৬৬/-  ২১,৮৪,৭৮১/-  ০ ০ 

০৬. ভার্নকগঞ্জ ভার্নকগঞ্জ ফজরায র্ঘওয উরজরা র্ব.র্. র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৯,৯৯,৫৯০/-  ৩,৩৭,৩৪০/-  ৬,৬২,২৫০/- ০ ০ 

০৭. ভার্নকগঞ্জ ভার্নকগঞ্জ ফজরায ফদৌরতপুয উরজরা র্ব.র্. র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ২,৬৭,১১৫- ১,৪২,৯৬৫/- ১,২৪,১৫০/- ০ ০ 

০৮. ভার্নকগঞ্জ ভার্নকগঞ্জ ফজরায র্যযাভপুয উরজরা র্ব.র্. র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ১,০৭,১৭৬/-  ৮৬,৩৫৯/- ২০,৮১৭/- ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. ফনেরকানা ফভানগঞ্জ উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ২,৫৯,৯৪৬/- ২৮,৯০৭/- ২,৩১,০৩৯/-  ০ ০ 
০২. ফনেরকানা করভাকাদা উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৭,০৯,২৯৯/-  ৫,১৯০/- ৭,০৪,১০৯/- ০ ০ 
০৩. ফনেরকানা দূগ থাপুয উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
০৪. ফনেরকানা খার্রয়াজুযী উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩,৬৮,৭৭৪/-  ৯৬,৯৩২/- ২,৭১,৮৪২/-  ০ ০ 

০৫. ফনেরকানা ভদন উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩২,৭৭৫/- ৩৭,৯৮৩/- ৫,২০৮/- 
(অর্তর্যক্ত) ০ ০ 

০৬. ফনেরকানা পূফ থধরা উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৫,৩১,৩১৩/-  ৮,৫২৮/- ৫,২২,৭৮৫/-  ০ ০ 
০৭. ফনেরকানা আটাড়া উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৬৪,৮৬৫/- ১৪,০৩৫/- ৫০,৮৩০/- ৬,৩৫০/- ০ 
০৮. ফনেরকানা ফকন্দুয়া উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩,৩১,৯১২/-  ১,৭৮,০০৫/-  ১,৫৩,৯০৭/-  ০ ০ 
০৯. ফনেরকানা ফাযাট্টা উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ২,৭৭,৬০৭/-  ৫৩,৭৯৮/- ২,২৩,৮০৯/-  ০ ০ 
১০. ফনেরকানা ফনেরকানা দয উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৪,৫১,২২৯/- ৪৪,৯৯৫/- ৪,০৬,২৩৪/- ১০১০.০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. মুিীগঞ্জ ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৯,১৬,১৪৮/- ৬,২৪,৩১৮/- ২,৯১,৩১৮/-  ০ ০ 
০২. মুিীগঞ্জ শ্রীনগয উরজরা র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ১৩,৯৪,৩১৮/-  ১৩,৮৮,৪৯৯/-  ৫,৮১৯/- ০ ০ 
০৩. মুিীগঞ্জ র্যাজর্দখান উরজরা র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ১৫,৩২,০২১/-  ৯,৮৩,৩৬৫/-  ৫,৪৮,৬৫৬/- ০ ০ 
০৪. মুিীগঞ্জ গজার্যয়া উরজরা র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৮১,৩০৮/- ৬৪,৮৬১/- ১৬,৪৪৭/- ০ ০ 
০৫. মুিীগঞ্জ ফরৌজাং উরজরা র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৮,০০,৮৯৩/-  ৩,১৯,৬০২/-  ৪,৮১,২৯১/-  ০ ০ 
০৬. মুিীগঞ্জ টাংগীফাড়ী উরজরা র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ১২,৪৮,৩৮৯/-  ১০,৩০,৬৫৩/-  ৫,৮১৯/- ০ ০ 
০৭. মুিীগঞ্জ মুিীগঞ্জ দয উরজরা র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ১২,৬৭,০১২/-  ৩,০১,৬৬৮/-  ৯,৬৫,৩৪৪/- ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. নযর্াংদী ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ৫,৬৩,১১০/-  ৬,৮৮,৭৭২/-  ১,৫৫,১০৭/- ৯৭০.০০ ২৩১৫০.০০ 
০২. নযর্াংদী নযর্াংদী দয উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৪,৪৬,৫৪৪/- ১,১০,৫৩৭/-  ৩,২৬,৬৬৮/-  ০  
০৩. নযর্াংদী ভরনাযদী উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৪,০৫,৫৩০/- ৪,০৬,৫৩৫/- ২,৯৩,০৮৫/-  ০  
০৪. নযর্াংদী র্ফপুয উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩,১৩,৬৪২/-  ১,৮৮,১৮৬/-  ৩,৬৪,৯৫৪/- ০  
০৫. নযর্াংদী রা উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ২,৯৩,৩২৩/-  ২,৯৩,৩২৩/-  ৯৬,৪৬৮/- ০  
০৬. নযর্াংদী ফফরাফ উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩৩,৯৭৭/-  ৩৭,৩৭৩/-  ২৮,৭৯২/- ০  
০৭. নযর্াংদী যায়পুযা উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৪,৭১,৮৯৭/-  ৪,১০,৬৫৭/- ৩,৫১,৩১৫/-  ০  

 
 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. পর্যদপুয পর্যদপুয ফজরায দয উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৭,৭৩,১১২/-  ১,৮৫,৫৯৯/-  ৫,৮৭,৫১৩/-  ০ ০ 

০২. পর্যদপুয পর্যদপুয ফজরায ফফায়ারভাযী উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৯,৫৯,৮১৮/-  ১,৩২,৯৫২/-  ৮,২৬,৮৬৬/-  ০ ০ 

০৩. পর্যদপুয পর্যদপুয ফজরায বাাংগা উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ৭,৫৫,৬০৬/- ৩,০৬,৫৪৩/- ৪,৪৯,০৬৩/- ০ ০ 

০৪. পর্যদপুয পর্যদপুয ফজরায নগযকাদা উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী 

াখা। ২০১৪-২০১৫ ৩,১৯,৮৫৯/-  ১,১৩,৭৬২/-  ২,০৬,০৯৭/-  ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 

০৫. পর্যদপুয পর্যদপুয ফজরায ভদৄখারী উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী 

াখা ২০১৪-২০১৫ ৩,৭২,২৫০/-  ১,৬৯,৩০৪/- ২,০২,৯৪৬/- ০ ০ 

০৬. পর্যদপুয পর্যদপুয ফজরায ারতা উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী াখা। ২০১৪-২০১৫ ২,৫৯,৩৭৫/-  ১,৪৫,৩৭৮/- ১,১৩,৯৯৭/-  ০ ০ 

০৭. পর্যদপুয পর্যদপুয ফজরায দযপুয উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী 

াখা ২০১৪-২০১৫ ৯,৮৩,২৪৩/-  ৩,১৯,৮২২/-  ৬,৬৩,৪২১/- ০ ০ 

০৮. পর্যদপুয পর্যদপুয ফজরায আরপাডাঙ্গা উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী 

াখা ২০১৪-২০১৫ ২,৪১,৭৩৩/-  ২,০০,২১২/-  ৪১,৫২১/- ০ ০ 

০৯. পর্যদপুয পর্যদপুয ফজরায িযবদ্রান উরজরা র্ব, র্ র্নফ থাী 

াখা ২০১৪-২০১৫ ২,১৬,৮৩৯/-  ৮৯,৯৮৫/- ১,২৬,৮৫৪/- ০ ০ 

১০. পর্যদপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব, র্ াখা। ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ১,৮৪,৪৬২/- ০ ৪৯৬৮৭.০০ 
১১. পর্যদপুয ফজানার ফরটররভন্ট অর্প, পর্যদপুয। ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ৩৫৯৭২.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. িট্টগ্রাভ (উুঃ) িট্টগ্রাভ ফজরায াটাজায উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
২. িট্টগ্রাভ (উুঃ) িট্টগ্রাভ ফজরায ীতাকুু্ন্ডু উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৩. িট্টগ্রাভ (উুঃ) িট্টগ্রাভ ফজরায যাাংগুর্নয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৪. িট্টগ্রাভ (উুঃ) িট্টগ্রাভ ফজরায পটিকের্ড় উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৫. িট্টগ্রাভ (উুঃ) িট্টগ্রাভ ফজরায র্ভযাযাই উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. িট্টগ্রাভ (দুঃ) িট্টগ্রাভ ফজরায ফফায়ার্রয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৫০৭৮৫৮.০০  ৪১১৬১০.০০  ৯৬২৪৮.০০ ০ ০ 
২. িট্টগ্রাভ (দুঃ) িট্টগ্রাভ ফজরায ফরাাগড়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২১৮০৪১.০০  ১৪১৩৩০.০০  ৭৬৭১১.০০ ০ ০ 
৩. িট্টগ্রাভ (দুঃ) িট্টগ্রাভ ফজরায িদনাই উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৬৯৬১৭.০০  ০ ১৬৯৬১৭.০০ ০ ০ 
৪. িট্টগ্রাভ (দুঃ) িট্টগ্রাভ ফজরায টিয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২২৬১৯৯০.০০  ৯৭২৮৪৩.০০  ১৫৮৯১৪৭.০০ ০ ০ 
৫. িট্টগ্রাভ (দুঃ) িট্টগ্রাভ ফজরায াতকার্নয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২১৬৭১২২.০০  ৭৭৮৭১৪.০০  ১৩৮৮৪০৮.০০ ০ ০ 
৬. িট্টগ্রাভ (দুঃ) িট্টগ্রাভ ফজরায ফাঁখারী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৬৯৮৭৭.০০  ৫৪৭৭২.০০ ১১৫১০৫.০০ ০ ০ 
৭. িট্টগ্রাভ (দুঃ) িট্টগ্রাভ ফজরায আরনায়াযা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৪২০৬৩০.০০  ৯৮৬৬২.০০  ৩২১৯৬৮.০০ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. কুর্ভো কুর্ভো ফজরায িার্দনা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ৯০৪২৮.০০ ০ ০ 
২. কুর্ভো কুর্ভো ফজরায ফিৌদ্দগ্রাভ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ২৯২৪৬.০০ ০ ০ 
৩. কুর্ভো কুর্ভো ফজরায ফরুড়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ৯৪১০০.০০ ০ ০ 
৪. কুর্ভো কুর্ভো ফজরায দয দর্ক্ষণ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ৬৯৯৪.০০ ০ ০ 
৫. কুর্ভো কুর্ভো ফজরায নাঙ্গররকাটা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ৭৭০৮০.০০ ০ ০ 
৬. কুর্ভো কুর্ভো ফজরায ভরনাযগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ৩৬৭৯০.০০ ০ ০ 
৭. কুর্ভো কুর্ভো ফজরায ফভঘনা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ১৬২৫.০০ ০ ০ 
৮. কুর্ভো কুর্ভো ফজরায রাকাভ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ৩৬৫০.০০ ০ ০ 
৯. কুর্ভো কুর্ভো ফজরায  প্রারকয র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ৩১০.০০ ২০৯৫৬০.০০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৪৮৪৫১৬.০০ ৭৫০৭৩.০০ ৪০৯৪৩৩.০০ ০ ০ 
২. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরায সুফণ থিয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৯৭০৬৮১.০০  ৩২৪৭৫.০০ ৯৩৮২০৬.০০ ০ ০ 
৩. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরায কর্ফযাট উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১০৮১৬০.০০  ১৫১৩১৫.০০ ০ ০ ০ 
৪. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরায ফফগভগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৬০০৯৬৪.০০ ৩৪৬০০৫.০০ ২৫৪৬৮৯.০০ ১০০.০০ ০ 
৫. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরায ফানাইমুড়ী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৩৮৩০৯৬.০০  ৩৮৩২০৯.০০ ০ ০ ০ 
৬. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরায ফকাম্পানীগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৩৭৯৮২৩৩.০০  ৭০৯৮৫.০০ ৩৭২৭২৪৮.০০ ০ ০ 
৭. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরায ার্তয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৮. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরায িাটর্খর উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫ ১৫৭০৬২২.০০  ৪৪০০৫.০০ ১৫২৬৬১৭.০০ ০ ০ 
৯. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরায ফনফাগ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২৭১৫৯৪.০০  ১১১০২২.০০ ১৬০২৭২.০০ ০ ০ 
১০. ফনায়াখারী ফনায়াখারী ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. রক্ষীপুয রক্ষীপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ২৩০৩৩১৮.০০  ২১৬৯৪৯২.০০ ১৩৩৮২৩.০০ ০ ০ 
২. রক্ষীপুয রক্ষীপুয ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১১৯৬৭৪৩.০০  ১০২৭৭৪৬.০০ ১৬৬৯৯৭.০০ ০ ০ 
৩. রক্ষীপুয রক্ষীপুয ফজরায যায়পুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৩৮৭৬১৬.০০  ৪০০৭৬৯.০০ ০ ০ ০ 
৪. রক্ষীপুয রক্ষীপুয ফজরায যাভগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৬৫৭৯৩২.০০  ৬৬১০০০.০০ ০ ৮০০.০০ ০ 
৫. রক্ষীপুয রক্ষীপুয ফজরায যাভগর্ত উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৩৯০২৭.০০  ৩৯০২৭.০০ ০ ০ ০ 
৬. রক্ষীপুয রক্ষীপুয ফজরায কভর দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২২০০০.০০  ৩৮৯১৩.০০ ০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফপনী ফপনী ফজরায ফানাগাজী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
২. ফপনী ফপনী ফজরায দাগন ভূইয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৩. ফপনী ফপনী ফজরায যশুযাভ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. কক্সফাজায কক্সফাজায ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
২. কক্সফাজায কক্সফাজায ফজরায িকর্যয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৪৮৪৭৪১.০০ ৬৭১০.০০ ৪৭৮০৩১.০০ ০ ৫১০৯২৭০.০০  
৩. কক্সফাজায কক্সফাজায ফজরায ফকুয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৪. কক্সফাজায কক্সফাজায ফজরায যামু উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২৫২৯৬৭.০০  ০ ২৫২৯৬৭.০০ ০ ০ 
৫. কক্সফাজায কক্সফাজায ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৩১২৯৯০.০০  ৫৪৪৪.০০ ৩০৭৫৪৬.০০ ০ ০ 
৬. কক্সফাজায কক্সফাজায ফজরায ভরখারী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৪১৯২৬৮.০০  ১৫১৩৩২.০০ ২৬৭৯৩৬.০০ ০ ০ 
৭. কক্সফাজায কক্সফাজায ফজরায উর্খয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১১৫৯২.০০ ০ ১১৫৯২.০০ ০ ০ 
৮. কক্সফাজায কক্সফাজায ফজরায ফটকনাপ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১১৯৭০৯২.০০  ০ ১১৯৭০৯২.০০ ০ ০ 
৯. কক্সফাজায কক্সফাজায ফজরায কুতুফর্দয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১১৩৫৪৩.০০  ০ ১১৩৫৪৩.০০ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ৪০৯৬০৭.০০  ৪০৩২০০.০০ ৬৪০৭.০০ ০ ০ 
২. ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ফজরায ০৯টি উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ৭২৯.০০ ০ 

 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. িাঁদপুয িাঁদপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০৭.০০ ০ 
২. িাঁদপুয িাঁদপুয ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২১৭৩৩৩.০০  ৮৮৭৪৮.০০ ১২৮৫৮৫.০০ ০ ০ 
৩. িাঁদপুয িাঁদপুয ফজরায কচুয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৪২৮২৭৪.০০ ১৪২৬০০.০০ ২৮৫৬৭৩.০০ ০ ০ 
৪. িাঁদপুয িাঁদপুয ফজরায ভতরফ (দুঃ) উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৭৯৪২৩.০০  ৭৯৪২৩.০০ ০ ৬৯৭২.০০ ০ 
৫. িাঁদপুয িাঁদপুয ফজরায পর্যদগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১২৩৯৪৪৯.০০  ২৭৩৯৭৯.০০ ৯৬৫৪৭০.০০ ৬০.০০ ০ 
৬. িাঁদপুয িাঁদপুয ফজরায ভতরফ (উুঃ) উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৭৬৫৭০.০০  ১৭৫৯১১.০০ ৬৫৯.০০ ৩১৫.০০ ০ 
৭. িাঁদপুয িাঁদপুয ফজরায াইভিয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৪৬৬৮৮.০০ ৪৬৬৮৮.০০ ০ ০ ০ 
৮. িাঁদপুয িাঁদপুয ফজরায াজীগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২১৪৩৯৫.০০  ২১৪৩৯৫.০০ ০ ০ ০ 
৯. িাঁদপুয িাঁদপুয ফজরায াযার্স্ত উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২৯৬০৭৩.০০  ২৯৬০৭৩.০০ ০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
০১. র্ররট র্ররট ফজরায ১২ টি উরজরা র্বর্ র্নফ থাী াখা  ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ৭৯৭২৩৩০.০০  ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. যাজাী যাজাী ফজরা প্রারকয র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ১৯৮২.০০ ৪০০.০০ 
২. যাজাী যাজাী ফজরায ফা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১০৬৮৪১.০০  ৫৬১৫০.০০ ৫০৬৫১.০০ ০ ০ 
৩. যাজাী যাজাী ফজরায ফগাদাগাড়ী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৫৩১৪৭৭.০০  ৫২৭৭৫৫.০০ ৩৭২২.০০ ০ ০ 
৪. যাজাী যাজাী ফজরায দূগ থাপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৬০৬০৬৯.০০  ৫৯৪৯৬১.০০ ১১১১৮.০০ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৫. যাজাী যাজাী ফজরায তারনায উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৬৫৯৮৭৬.০০  ৬৫২৯৩১.০০ ৬৯৪৫.০০ ০ ০ 
৬. যাজাী যাজাী ফজরায পুঠিয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২৯১৯২৯.০০  ২১৩৩২৯.০০ ৭৮৬০০.০০ ০ ০ 
৭. যাজাী যাজাী ফজরায িাযঘাট উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২৭৩৯৮৯.০০  ১৩১৩০০.০০ ১৪২৬৮২.০০ ০ ০ 
৮. যাজাী যাজাী ফজরায ফভানপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৪৯৫০৬৪.০০ ৩৪৬৪৬৪.০০ ১৪৮৬০০.০০ ০ ০ 
৯. যাজাী যাজাী ফজরায ফাঘা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৬৫৭১৮.০০  ৫৭৫১১.০০ ৮২০৭.০০ ০ ০ 
১০. যাজাী যাজাী ফজরায ফাঘভাযা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৭৯২১১.০০  ৬৮৭৬০৭.০০ ১০৪৫০৪.০০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. িাঁাইনফাফগঞ্জ িাঁাইনফাফগঞ্জ ফজরা প্রারকয র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
২. িাঁাইনফাফগঞ্জ িাঁাইনফাফগঞ্জ ফজরায ০৫ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ৪৯৫.০০ ৩৯১০০.০০  

 
 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. র্যাজগঞ্জ র্যাজগঞ্জ ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ৫২৪২২৪.০০ ৫৬৩৮০৭.০০ ০ ০ ৯৯৬২৫.০০  
২. র্যাজগঞ্জ র্যাজগঞ্জ ফজরায  ... উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. নারটায নারটায ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ৫১৬৯২৪৮.০০  ২৪৩৭৩৪৬.০০ ২৭৩১৯০২.০০ ০ ০ 
২. নারটায নারটায ফজরায র্াংড়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১১২৭০৩৫.০০  ৩১৯৮৫৪.০০ ৮০৭১৮১.০০ ৪৮৭.০০ ০ 
৩. নারটায নারটায ফজরায ফড়ইগ্রাভ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৪২৬২৫২.০০  ২৭০৭১৪.০০ ১৫৫৫৩৮.০০ ০ ০ 
৪. নারটায নারটায ফজরায রারপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৩৭২২৮৪.০০  ২৮৫৩১৬.০০ ৮৬৯৬৮.০০ ০ ০ 
৫. নারটায নারটায ফজরায ফাগার্তাড়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৮৪৪৮৫.০০ ৯২২৩৮.০০ ০ ০ ০ 
৬. নারটায নারটায ফজরায গুরুদাপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২৫২৭৪৪.০০ ৬৮০৭২..০০ ১৮৪৬৭২.০০ ০ ০ 
৭. নারটায নারটায ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১০৬৯৬৭৫.০০  ৩১৪৬৭৮.০০ ৭৫৪৯৯৭.০০ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. নওগাঁ নওগাঁ ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ১৫৪৭৩৮৩.০০  ৫৫৮১১৬.০০ ৯৮৯২৬৭.০০ ১০৫৬৪২.০০ ০ 
২. নওগাঁ নওগাঁ ফজরায  যানীনগয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৪৫৮৩৩৫.০০  ৫৫৩৩৮৭.০০ ৯০৪৯৪৮.০০ ০ ০ 
৩. নওগাঁ নওগাঁ ফজরায  ভাদা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৭৯০৪৫৬.০০  ৫৫৮৪৩০.০০ ১২৩২০২৬.০০ ০ ০ 
৪. নওগাঁ নওগাঁ ফজরায  ফদরগােী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৭৯২৬৮৪.০০  ৬০৭৮৬.০০ ৭৩১৯৩৮.০০ ০ ০ 
৫. নওগাঁ নওগাঁ ফজরায র্নয়াভতপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৭০৭১১৩.০০  ৭৩০০১.০০ ১৬৩৪১১২.০০ ০ ০ 
৬. নওগাঁ নওগাঁ ফজরায ত্নীতরা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৬৯০১০০.০০  ১৪৪১৯৯.০০ ৫৪৫৯০১.০০ ০ ০ 
৭. নওগাঁ নওগাঁ ফজরায  ধাভইযাট উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৫৭৯৯৩০.০০  ৬৩৮২২.০০ ৫১৬১০৮.০০ ০ ০ 
৮. নওগাঁ নওগাঁ ফজরায ভারদফপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৫৩৯৫০৫.০০  ১১৪৪৪০.০০ ৪২৫০৬৫.০০ ০ ০ 
৯. নওগাঁ নওগাঁ ফজরায ফাযা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৫৮৭৭০০.০০  ১০২০০৫.০০ ৪৮৫১৯৫.০০ ০ ০ 
১০. নওগাঁ নওগাঁ ফজরায াাায উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১০৮৬৪১৬.০০  ৫৬০৪৪.০০ ১০৩০৩৭২.০০ ০ ০ 
১১. নওগাঁ নওগাঁ ফজরায আোই উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৬১৪৪৪২.০০ ৫৬৯৮৭৭.০০ ৪৪৫৬৫৫.০০ ০ ০ 
১২. নওগাঁ নওগাঁ ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২১৮৩২৬.০০  ৩২৪৭৪.০০ ১৮৫৮৫৫২.০০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. াফনা াফনা ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ১৯৮৮০০.০০  
২. াফনা াফনা ফজরায  পর্যদপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ৫২৫৪.০০ 
৩. াফনা াফনা ফজরায  ফফড়া  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ৩৯৩০.০০ 
৪. াফনা াফনা ফজরায  আটঘর্যয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ৭৭৫.০০ 
৫. াফনা াফনা ফজরায ঈশ্বযদী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ৩১৯৭.০০  
৬. াফনা াফনা ফজরায  াঁর্থয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ৭৮২.০০ ৩৮০০.০০ 
৭. াফনা াফনা ফজরায  িাটরভায উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ৫০.০০ ০ 
৮. াফনা াফনা ফজরায  বাঙ্গুড়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ৩৩৬০.০০ 
৯. াফনা াফনা ফজরায  সুজানগয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ৯১৫৮.০০ 
১০. াফনা াফনা ফজরায  দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ২২১৬.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফগুড়া ফগুড়া ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ৪৭৪৬৯৯.০০  ৩১৭৪৭৩১.০০ ১৫৭১৭৬৮.০০ ০ ০ 
২. ফগুড়া ফগুড়া ফজরায ১২ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২৮৪০০২৩.০০  ১১৫৮৬৫১.০০ ১৬৮১৩৭২.০০ ১৮৯৩০.০০  ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. জয়পুযাট জয়পুযাট ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ৯৩৩৪.০০ 
২. জয়পুযাট জয়পুযাট ফজরায ০৫ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৬০৫৮০৬.৫০  ১৯৫৬৬০.৮৭ ৪১০১৪৫.৬৩ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. যাংপুয যাংপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
২. যাংপুয যাংপুয ফজরায দয  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ৩০৭৩৭.০০  ০ 
৩. যাংপুয যাংপুয ফজরায র্ভঠাপুকুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৪. যাংপুয যাংপুয ফজরায কাউর্নয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৫. যাংপুয যাংপুয ফজরায ীযগাো উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৬. যাংপুয যাংপুয ফজরায গাংগািড়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৭. যাংপুয যাংপুয ফজরায তাযাগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৮. যাংপুয যাংপুয ফজরায ফদযগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৯. যাংপুয যাংপুয ফজরায ীযগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ৪৬৪২৫৪১৬.০০ ২৫৫৭২১১৫ ২০৯৩২৭৫৭.০০ ০ ০ 
২. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায দয  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৬৮০৯৭৬.০০  ৬৮১৯৭৬.০০ ০ ৯৪২.০০ ০ 
৩. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায র্ির্যযফদয  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১১৪৩০৩৩.০০  ৭৬৭৮৬৪.০০ ৩৭৫১৬৯.০০ ০ ০ 
৪. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায র্ফযাভপুয  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৫২৮৪৭৮.০০  ৭৯৪৪০৩.০০ ০ ৬০০.০০ ৬৮০.০০ 
৫. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায ফফািাগঞ্জ  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৩১৯২০০.০০  ১৭৯৪৮৩.০০ ১৩৯৭১৭.০০ ০ ০ 
৬. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায কাারযার  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৩৯২৮৮.০০  ৩২০২৪২.০০ ০ ৩০.০০ ০ 
৭. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায ার্কভপুয  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৪৭৬৮১০.০০  ১৭৭১২০.০০ ২৯৯৬৯০.০০ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৮. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায ফঘাড়াঘাট  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৯৮৯২৯৪.০০  ৫৮৭৫৭৪.০০ ৪০১৭২০.০০ ১৫০.০০ ০ 
৯. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায াফতীপুয  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৩০২২৪৭.০০  ১৩০৯৩১৫.০০ ০ ০ ০ 
১০. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায নফাফগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৬৮৯৩৪৩.০০  ৬৬৩৪৭৭.০০ ২৫৮৬৬.০০ ০ ০ 
১১. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায ফুরফাড়ী  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৬১৩৩৮৮.০০  ১৮০৬৯১৬.০০ ০ ১৪১৫.০০ ০ 
১২. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায খানাভা  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৭২৪০৪.০০ ১৮৪৬৬৩.০০ ০ ০ ০ 
১৩. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায ফীযগঞ্জ  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২৫৬৫৮১৫.০০  ৬১৫২৩৩.০০ ১৯৫০৫৮২.০০ ১০১৫.০০ ০ 
১৪. র্দনাজপুয র্দনাজপুয ফজরায র্ফযর  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১২৭০৮৯২.০০  ১৩৮০৮২৮.০০ ০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. কুর্ড়গ্রাভ কুর্ড়গ্রাভ ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
২. কুর্ড়গ্রাভ কুর্ড়গ্রাভ ফজরায উর্রপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৫৫৯২৯.০০  ৯২২৮৪.০০ ০ ০ ০ 
৩. কুর্ড়গ্রাভ কুর্ড়গ্রাভ ফজরায ভূরুঙ্গভাযী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৪৯৫৮০.০০ ৩৩৩২৯.০০ ১৬২৫১.০০ ০ ০ 
৪. কুর্ড়গ্রাভ কুর্ড়গ্রাভ ফজরায নারগশ্বযী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৫২৭৩১.০০  ৪৬৮৩৭.০০ ৫৮৯৪.০০ ০ ০ 
৫. কুর্ড়গ্রাভ কুর্ড়গ্রাভ ফজরায ফুরফাড়ী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৬৯২২৬.০০  ১৫৬৪০.০০ ৫৩৫৮৬.০০ ০ ০ 
৬. কুর্ড়গ্রাভ কুর্ড়গ্রাভ ফজরায ফযৌভাযী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৩২৮৫৫২.০০  ১৯২৭৩১.০০ ১১৩৫৮২১.০০ ০ ০ 
৭. কুর্ড়গ্রাভ কুর্ড়গ্রাভ ফজরায র্িরভাযী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৭০৩৫.০০ ০ ০ ০ ০ 
৮. কুর্ড়গ্রাভ কুর্ড়গ্রাভ ফজরায যাজাযাট উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৯০৮০.০০ ৭৭৮৫.০০ ১২৯৫.০০ ০ ০ 
৯. কুর্ড়গ্রাভ কুর্ড়গ্রাভ ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৬৪১১৮.০০  ১৯৭৭৬৮.০০ ০ ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. গাইফান্ধা গাইফান্ধা ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ৭২৯৩.০০  ০ 
২. গাইফান্ধা গাইফান্ধা ফজরায রাফাড়ী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৩. গাইফান্ধা গাইফান্ধা ফজরায ফগার্ফদগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৪. গাইফান্ধা গাইফান্ধা ফজরায সুদযগঞ্জ  উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৫. গাইফান্ধা গাইফান্ধা ফজরায াদোপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৬. গাইফান্ধা গাইফান্ধা ফজরায াঘাটা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৭. গাইফান্ধা গাইফান্ধা ফজরায ফুরফাড়ী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৮. গাইফান্ধা গাইফান্ধা ফজরায গাইফান্ধা দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফৎরযয ফার্ল থক র্নযীক্ষা প্রর্তরফদন- 108 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. রারভর্নযাট রারভর্নযাট ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
২. রারভর্নযাট রারভর্নযাট ফজরায ার্তফান্ধা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৩. রারভর্নযাট রারভর্নযাট ফজরায াটগ্রাভ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৪. রারভর্নযাট রারভর্নযাট ফজরায কার্রগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ৩৫৩.০০ ০ 
৫. রারভর্নযাট রারভর্নযাট ফজরায আর্দভভাযী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী 

াখা 

২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 

৬. রারভর্নযাট রারভর্নযাট ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ৩৭৮৪৩০.০০ ৩১৩২৭৬.০০ ৬৫১৫৪.০০ ০ ০ 
২. ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২৫৯০৭৫১.০০  ২৬৬৯৮৯.০০ ২৩২৩৭৬২.০০ ০ ০ 
৩. ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও ফজরায ীযগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৪০৭৭৩৬.০০  ১৮৬৪৭৬.০০ ১২২১২৬০.০০ ০ ০ 
৪. ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও ফজরায র্যপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৬২০১০৭.০০  ৩৮৩২৫.০০ ৫৮১৭৮২.০০ ০ ০ 
৫. ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও ফজরায যানীাংবকর উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৫২২২৩৬.০০  ৬৪১১৯.০০ ৪৫৮১১৭.০০ ০ ০ 
৬. ঠাকুযগাঁও ঠাকুযগাঁও ফজরায ফার্রয়াডাঙ্গী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২১১৪০৯.০০  ৬৬০০৬.০০ ১৪৫৪০৩.০০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ঞ্চগড় ঞ্চগড় ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
২. ঞ্চগড় ঞ্চগড় ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ১৫৯৩১৫.০০  ৬৫০১৫.০০ ৯৪৩০০.০০ ০ ০ 
৩. ঞ্চগড় ঞ্চগড় ফজরায ফেঁতুর্রয়া উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৫৬৯১৩৩.০০  ২২২৫৮০.০০ ৩৪৬৫৫৩.০০ ০ ০ 
৪. ঞ্চগড় ঞ্চগড় ফজরায আরটায়াযী উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ২০৪৫৪৯.০০ ১২৭৩০.০০ ১৯১৮১৯.০০ ০ ০ 
৫. ঞ্চগড় ঞ্চগড় ফজরায ফফাদা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৪০৬৮৭.০০ ১৩৪০৫.০০ ২৭২৮২.০০ ০ ০ 
৬. ঞ্চগড় ঞ্চগড় ফজরায ফদফীগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ৪৮৪০০৮.০০ ৮০৩৬৭৬.০০ ৪০৩৬৭৬.০০ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. নীরপাভাযী নীরপাভাযী ফজরা প্রাক কাম থাররয়য র্ব,র্ াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ৩১৪৪.০০ ০ 
২. নীরপাভাযী নীরপাভাযী ফজরায ফডাভায উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৩. নীরপাভাযী নীরপাভাযী ফজরায র্ডভরা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৪. নীরপাভাযী নীরপাভাযী ফজরায জরঢাকা উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৫. নীরপাভাযী নীরপাভাযী ফজরায তয়দপুয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৬. নীরপাভাযী নীরপাভাযী ফজরায র্করাযগঞ্জ উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
৭. নীরপাভাযী নীরপাভাযী ফজরায দয উরজরা র্ব,র্ র্নফ থাী াখা ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফর্যার ফর্যার ফজরা প্রারকয কামারয় র্ব র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ৫১৫৬৪.০০ ০ ০ 
২. ফর্যার ফর্যার ফজরায ফর্যার দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ১৬৯১৫.০০ ০ ০ 
৩. ফর্যার ফর্যার ফজরায মুরাদী  উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ৮০৮৭৫.০০  ০ ০ 
৪. ফর্যার ফর্যার ফজরায মুরাদী উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ১৫০৫০.০০ 

৫৬৯৪৪.০০ 
০ ০ 

৫. ফর্যার ফর্যার ফজরায ফানাযীাড়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ২২৯৫০.০০ 

৬. ফর্যার ফর্যার ফজরায আবগরঝাড়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ৩২০০.০০ ০ 
৭. ফর্যার ফর্যার ফজরায র্জরা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ১০০০.০০ ০ 
৮. ফর্যার ফর্যার ফজরায ফগৌযনদী উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ১৮৬২৪০.০০  
৯. ফর্যার ফর্যার ফজরায ফারকযগঞ্জ উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ০ 
১০. ফর্যার ফর্যার ফজরায ফাবুগঞ্জ উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ০ 
১১. ফর্যার ফর্যার ফজরায উর্জযপুয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফবারা ফবারা ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ৩৩২৬০৪.০০  ৭৬২৫৬.০০  ৩৬৩৪৮.০০ ০ ০ 
২. ফবারা ফবারা ফজরায তজুভর্দ্দন উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ৩৩১১৫.০০  ৪৬৮০.০০ ২৮৪৩৫.০০ ০ ০ 
৩. ফবারা ফবারা ফজরায ফদৌরতখান উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ১৬৮৯৪.০০ ১০০১১.০০ ৬৮৮০.০০ ০ ০ 
৪. ফবারা ফবারা ফজরায ভনপুযা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
৫. ফবারা ফবারা ফজরায ফফাযান উর্দ্দন উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ১৩০৯৮৫.০০  ৮৩৮০০.০০  ৪৭১৮৫.০০ ০ ০ 
৬. ফবারা ফবারা ফজরায িযপযান উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ৩৩৭১০০.০০  ২৬৪৬৪.০০ ৩১৫৬৭৬.০০  ৬০০.০০ ০ 
৭. ফবারা ফবারা ফজরায রাররভান উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ১৭৪৫২০.০০  ৫৯৩২৭.০০  ১১৫১৯৩.০০  ০ ০ 

 
ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. র্রযাজপুয  র্রযাজপুয ফজরা প্রারকয কামারয় র্ব র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ৬১৮১৮.০০  ০ ৪৯৭.০০ 
২. র্রযাজপুয র্রযাজপুয ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ৮১৯৮৮.০০ ০ ০ 
৩. র্রযাজপুয র্রযাজপুয ফজরায র্জয়ানগয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ১০৭০১.০০ ০ ০ 
৪. র্রযাজপুয র্রযাজপুয ফজরায কাউখারী উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ৯০০৫.০০ ০ ০ 
৫. র্রযাজপুয র্রযাজপুয ফজরায ফনোযাফাদ উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ৫৭৯০.০০ ০ ০ 
৬. র্রযাজপুয র্রযাজপুয ফজরায নার্জযপুয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ২১৯৯৫.০০ ০ ০ 
৭. র্রযাজপুয র্রযাজপুয ফজরায ভঠফার্ড়য়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ১৯০২৫.০০ ০ ০ 
৮. র্রযাজপুয র্রযাজপুয ফজরায বাোর্যয়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ৭৪৭৫.০০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. টুয়াখারী টুয়াখারী ফজরায দর্ভনা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  

 
০ ০ ৪০১৮৪.০০ ০ ০ 

২. টুয়াখারী টুয়াখারী ফজরায যাাংগাফারী উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ২৭৩০০.০০ ০ ০ 
৩. টুয়াখারী টুয়াখারী ফজরায গরার্িা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ২৯৩৪৪.০০ ০ ০ 
৪. টুয়াখারী টুয়াখারী ফজরায করাাড়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ১৬৫১২৫.০০ ০ ০ 
৫. টুয়াখারী টুয়াখারী ফজরায ফাউপর উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ৩৫৩৪২.০০ ০ ০ 
৬. টুয়াখারী টুয়াখারী ফজরায দভকী উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ২৫১০১.০০ ০ ০ 
৭. টুয়াখারী টুয়াখারী ফজরায র্ভজথাগঞ্জ উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ৩১৬০৮.০০ ০ ০ 
৮. টুয়াখারী টুয়াখারী ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ৮১১৪৬.০০ ০ ০ 
৯. টুয়াখারী টুয়াখারী ফজরা প্রারকয র্ব র্  াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ২৩৬৮০.০০ ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ঝারকাঠী ঝারকাঠী ফজরা প্রারকয র্ব র্  াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ৫৫৮.০০ 
২. ঝারকাঠী ঝারকাঠী ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ৩৫৫৭১.০০ ১০৯৭.৫০ ০ 
৩. ঝারকাঠী ঝারকাঠী ফজরায কাঠারীয়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ১৮৪১৫.০০ ০ ০ 
৪. ঝারকাঠী ঝারকাঠী ফজরায নরর্েটি উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৬১৯১৩৩.০০  ২৩৫৭৪৫.০০ ৩৮৩৩৮৮.০০  

১৩৬৯২.০০ 

০ ০ 

৫. ঝারকাঠী ঝারকাঠী ফজরায যাজাপুয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ১২১১৪.০০ ০ ০ 
 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফযগুনা ফযগুনা ফজরায ফফতাগী উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ১৩৬৮০.০০ ০ ০ 
২. ফযগুনা ফযগুনা ফজরায ফাভনা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ১৭০৫৭.০০ ০ ০ 
৩. ফযগুনা ফযগুনা ফজরায াথযঘাটা  উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ৬৩৮০.০০ 

৩৯০৬৮০.০০ 

০ ০ 

৪. ফযগুনা ফযগুনা ফজরায আভতরী উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ২৮৭৮৫.০০ ০ ০ 
 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. খুরনা খুরনা ফজরা প্রারকয কামারয় র্ব র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ৪৬৭৭৪৭৭.০০  ১৩৮৮.৮৫ ২৯৯০৪২৯.০০ ০ ১৭৩৬২.৫০  
২. খুরনা খুরনা ফজরায র্দঘর্রয়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৩৯৫৩৫০.০০  ১৫৪৯৩৫.০০  ২৪০৪১৫.০০ ৪২২.৫০ ০ 
৩. খুরনা খুরনা ফজরায রুা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৫৮৭৭০০.০০  ৬৮৫৩৫.০০ ৫২৯১৬৫.০০  ৪৩৩.০০ ০ 
৪. খুরনা খুরনা ফজরায ফটিয়াঘাটা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৬৬৪৭০০.০০  ৩১২৪৮২.০০  ৩৭২২১৮.০০  ৪২১৩.০০ ০ 
৫. খুরনা খুরনা ফজরায ফুরতরা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৩৭২৯০৫.০০  ৩৯৬০০.০০  ৩৩৩৩০৫.০০  ০ ০ 
৬. খুরনা খুরনা ফজরায ডুমুর্যয়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ১৮৭৭৮৮৬.০০  ৪০৩৩২৭.০০  ১৪৭৪৫৫৯.০০  ৯৮৯৭.০০  ০ 
৭. খুরনা খুরনা ফজরায ফতযখাদা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৮৫২৬২.০০  ৫৪৫৮৮.০০ ৩০৬৭৪.০০ ০ ০ 
৮. খুরনা খুরনা ফজরায দারকা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৪৬৪২১০.০০ ২৪৪৮৬৪.০০ ২১৯৩৪৬.০০  ১৩৮০.০০ ০ 
৯. খুরনা খুরনা ফজরায াইকগাো উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ২০৮৯৪২৭.০০  ১২৮২০১৬.০০  ৮০৭৪১১.০০  ০ ০ 
১০. খুরনা খুরনা ফজরায কয়যা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ৬৫৭২৪৫.০০  ৩০৫৬৬০.০০  ৩৫১৫৮৫.০০  ০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. মরায মরায ফজরা প্রারকয কামারয় র্ব র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ৪৩৮৭২.০০ ০ ০ 
২. মরায মরায ফজরায ফিৌগাো উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ৩৩৭১.০০  ০ ০ 
৩. মরায মরায ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ১৮৭১৪.০০ ১৫০ ০ 
৪. মরায মরায ফজরায া থা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ১৫৯৪০.০০ ০ ০ 
৫. মরায মরায ফজরায র্ঝকযগাো উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ১৮৮১১.০০  ০ ০ 
৬. মরায মরায ফজরায ভর্ণযাভপুয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ১০৭৯০.০০  ০ ০ 
৭. মরায মরায ফজরায ফকফপুয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ৮৯৪৩.০০ ২৭৩৪.০০ ০ 
৮. মরায মরায ফজরায ফাঘাযাড়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ২৮৪৪২.০০ ০ ০ 
৯. মরায মরায ফজরায অবয়নগয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ৩৪০০০.০০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. র্ঝনাইদ র্ঝনাইদ ফজরা প্রারকয কামারয় র্ব র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ০ 
২. র্ঝনাইদ র্ঝনাইদ ফজরায কার্রগঞ্জ উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ১৯৩২৮৭.০০  ১৮৭৮৩৩.০০ ৫৪৫৪.০০ ৩২৫.০০ ২৪৫৬৩২.০০  
৩. র্ঝনাইদ র্ঝনাইদ ফজরায ফকাটিাঁদপুয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ২২২০০০.০০  ২২২৩২৮.০০ ০ ১০৮৫.০০ ৪৮২৪৫.০০ 
৪. র্ঝনাইদ র্ঝনাইদ ফজরায ভরপুয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ৮৭০২৭৬.০০  ৩৪৭৬১১.০০ ৫২২৬৬৫.০০ ১৩৫.০০ ২৩৭৬৬৯.০০  
৫. র্ঝনাইদ র্ঝনাইদ ফজরায র্যনাকুন্ডু উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ১৫১৯৭০.০০  ১৫৫০২৮.০০ ০ ৪৮৩.০০ ২৬১০৬২.০০  
৬. র্ঝনাইদ র্ঝনাইদ ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৭৮০৭৮৬.০০  ৪১১২০৮.০০ ৩৫৯৫৭৮.০০ ০ ১০৫২৫৫.০০  
৭. র্ঝনাইদ র্ঝনাইদ ফজরায তরকুা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ২১৯১৩৮০.০০  ২৯৭৪২৯.০০ ১৮৯৩৯৫১.০০ ৬৯০০.০০ ৬৮৭৬৩৭.০০  

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. কুর্ষ্টয়া কুর্ষ্টয়া ফজরায ফবড়াভাযা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ৯.০০ ১৭১৭৫.০০  
২. কুর্ষ্টয়া কুর্ষ্টয়া ফজরায ফখাকা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ৩২০.০০ ১৭৫৯৫.০০  
৩. কুর্ষ্টয়া কুর্ষ্টয়া ফজরায র্ভযপুয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ৬০০.০০ ৩০৮৯০.০০  
৪. কুর্ষ্টয়া কুর্ষ্টয়া ফজরায ফদৌরতপুয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ১৯৪৯৫.০০ 
৫. কুর্ষ্টয়া কুর্ষ্টয়া ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ৪৫২৫৬.০০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. াতক্ষীযা াতক্ষীযা ফজরা প্রারকয কামারয় র্ব র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ৭৫৮১৫৫.০০  ১৪০৯৪৭.০০ ৬১৭২০৮.০০  ০ ১৩৪০ 
২. াতক্ষীযা াতক্ষীযা ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৩৮৭৫৫৪.০০  ১৫৮০৯৭.০০ ২২৯৪৫৭.০০ ০ ১৭৯০.০০ 
৩. াতক্ষীযা াতক্ষীযা ফজরায তারা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৯৫৬০৮৮.০০  ৮৪৬৯৭১.০০ ১০৯১১৭.০০ ০ ৭৭১৫.০০ 
৪. াতক্ষীযা াতক্ষীযা ফজরায করারযায়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  ১০২১০০.০০  ৫৬৫৯৬.০০ ৪৫৫০৪.০০ ০ ৩৪৮০.০০ 
৫. াতক্ষীযা াতক্ষীযা ফজরায ফদফাটা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৩৫৩৫৪০.০০  ৩২৩২৬৮.০০ ৩০২৭২.০০ ০ ৯১২০.০০ 
৬. াতক্ষীযা াতক্ষীযা ফজরায শ্যাভনগয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৬৭২১৮১.০০  ১১৫৮৩১৭.০০ ০ ০ ১২৩৭০.০০  
৭. াতক্ষীযা াতক্ষীযা ফজরায কার্রগঞ্জ উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৬১২০৮৬.০০  ৮৯৫৮৯৭.০০ ০ ০ ৮৩০৫.০০ 
৮. াতক্ষীযা াতক্ষীযা ফজরায আাশুর্ন উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৮০৫২৩০.০০  ১২৮৪৩ ০৫.০০ ০ ০ ৯৯৯৫.০০ 
৯. াতক্ষীযা কুর্ষ্টয়া ফজরা প্রারকয কামারয় র্ব র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ২৭৮৮৩১.০০  
১০. াতক্ষীযা কুর্ষ্টয়া ফজরায কুভাযখারী উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫  

 
০ ০ ০ ১০০.০০ ৭৮১৪১.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফারগযাট ফারগযাট ফজরা প্রারকয কামারয় র্ব র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ১৭০২৪২.০০  ১০৭৭৩৬.০০ ৬২৫০৬.০০ ৮০.০০ ০ 
২. ফারগযাট ফারগযাট ফজরায যণরখারা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৪৯২৬২০.০০  ১৩৭১৯৬.০০ ৩৫৫৪২৪.০০ ০ ০ 
৩. ফারগযাট ফারগযাট ফজরায ফভাোযাট উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ১৩৪২৭৯৮.০০  ৩১৫২৭.০০ ১৩১১২৭১.০০ ০ ০ 
৪. ফারগযাট ফারগযাট ফজরায যাভার উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৭৮৭৬১৬.০০  ৯২৪১৭.০০ ৬৯৫১৯৯.০০ ১৯৩৫.০০ ০ 
৫. ফারগযাট ফারগযাট ফজরায পর্কযাট উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ১৯২৩০৭৩.০০  ২১১০০৯.০০ ১৭১২০৬৪.০০ ৪৭৫.০০ ০ 
৬. ফারগযাট ফারগযাট ফজরায ফভাাংরা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ১০৫৭৫৫১.০০  ২৮৬৮৮১.০০ ৭৭০৬৭০.০০ ০ ০ 
৭. ফারগযাট ফারগযাট ফজরায কচুয়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ২৪৬০৭৮.০০  ২৮০০২৯.০০ ০ ০ ০ 
৮. ফারগযাট ফারগযাট ফজরায র্িতরভাযী উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৪৩৭৮৭৫.০০  ২০১১২২.০০ ২৩৬৭৫৩.০০ ০ ০ 
৯. ফারগযাট ফারগযাট ফজরায ফভাড়রগঞ্জ উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ১৮২৩৩০১.০০  ৬৮০৩০১.০০ ১১৬৩০০০.০০ ০ ০ 
১০. ফারগযাট ফারগযাট ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৯৮০২৩১.০০  ২২০৭৮১.০০ ৭৫৯৪৫০.০০ ৪৪০.০০ ০ 
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ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ফভরযপুয ফভরযপুয ফজরা প্রারকয কামারয় র্ব র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ১৬৪২৪.০০ 
২. ফভরযপুয চুয়াডাাংগা ফজরা প্রারকয কামারয় র্ব র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ০ ০ ০ ০ ১১২৩৮ 
৩. ফভরযপুয চুয়াডাাংগা ফজরায জীফননগয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ৩২১০০.০০  
৪. ফভরযপুয চুয়াডাাংগা ফজরায আরভডাাংগা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ১৪৮৯.০০ ১৭১৬০.০০  
৫. ফভরযপুয চুয়াডাাংগা ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ২০০.০০ ৫৮৫৫.০০ 
৬. ফভরযপুয চুয়াডাাংগা ফজরায দামুড়হুদা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ৪১২০০.০০ 
৭. ফভরযপুয ফভরযপুয ফজরায মুর্জফনগয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ৬৭০০.০০ 
৮. ফভরযপুয ফভরযপুয ফজরায গাাংনী উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ১৭৬১৮.০০  
৯. ফভরযপুয ফভরযপুয ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ০ ০ ০ ০ ৮৫৬২.০০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. ভাগুযা ভাগুযা ফজরা প্রারকয কামারয় র্ব র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ৫১৭২৫৭.০০  ১২৭৪৫১.০০ ৩৮৯৮০৬.০০ ০ ০ 
২. ভাগুযা ভাগুযা ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ২৩০৩৮৭৮.০০  ৩১১২১.০০ ২২৭২৭৫৭.০০ ০ ১১৫৬৮০.০০  
৩. ভাগুযা ভাগুযা ফজরায শ্রীপুয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৮২১৭২৪.০০  ২৯৪০৩.০০ ৭৯২৩২১.০০ ০ ০ 
৪. ভাগুযা ভাগুযা ফজরায ার্রখা উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৪৪১৩০৩.০০  ৪৯৮৮৯.০০ ৩৯১৪১৪.০০ ০ ০ 
৫. ভাগুযা ভাগুযা ফজরায ভম্মদপুয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৭০১০৭৯.০০  ১৩২৪৮.০০ ৬৮৭৮৩১.০০ ০ ০ 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

ফজরায নাভ র্নযীর্ক্ষত র্ারফয নাভ  র্নযীর্ক্ষত অথ থ ন  দাফীকৃত টাকায 

র্যভাণ 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 
অনাদায়ী টাকায 

র্যভাণ 
আত্মাৎ/তেরুকৃত 

টাকায র্যভাণ  
যাজস্ব ক্ষর্তয 

র্যভাণ 
১. নড়াইর নড়াইর ফজরা প্রারকয কামারয় র্ব র্ াখা  ২০১৪-২০১৫  ৩৩০৮৮৩.০০ ১২৯২৫১.০০ ২০১৬৩১.০০  ০ ৪৯০.০০ 
২. নড়াইর নড়াইর ফজরায দয উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৩৭৬৯৬৩.০০  ১৩৮৯৯০.০০ ২৩৭৯৭৩.০০ ০ ০ 
৩. নড়াইর নড়াইর ফজরায কার্রয়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ২১৭৭৬২৬.০০  ১৫৫৩২৭২.০০ ৬২৪৩৫৪.০০ ০ ০ 
৪. নড়াইর নড়াইর ফজরায ফরাাগড়া উরজরা র্ব র্ র্নফ থাী াখা । ২০১৪-২০১৫ ৪৮১৬১৯.০০  ১০২২৮১.০০ ৩৭৯৩৩৮.০০ ১১০.০০ ২৩২৫২৩.০০  

  


