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আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল এর অিন  অি ম আপি র তািলকা 

িম
ক নং 

াপনার নাম সন অ ে দ
নং 

অ ে েদরিশেরানাম জিড়তটাকা ম
 

১৭  

 

আ িলকখা িন
য় েকরকাযালয়, 

বিরশাল। 

১৯৯২-৯৪ ৪ আ িলকখা িনয় েকরবাসভবেনরবেকয়ািব ৎ 
িবলপিরেশাধনাকরায়সরকােররআিথক িত 

৫৬,০৭৩/৭২ টাকাআদায়েযা । 

৫৬,০৭৩/৭২  

১৮ ১৯৯২-৯৪ ৭ লালশ গমিনধািরতদরঅেপ াকমদেরিব য়করা
য় িত ৮২৫০০/- 

৮২৫০০/-  

১৯ ২০০৩-০৪ ১ জনাবেমাঃশহী লহক, উপখা পিরদশকক ক 
৬৬৭৬৮৪.৪১ টাকা ে র ৪৩.৬১১ 

মঃটনচাউলআ সাৎ 
যাহারটাকাঅ বিধআদায়করাহয়িন। 

৬৬৭৬৮৪.৪১  

২০ ২০০৫-০৬ ২ পিরবহন কাদােররিনকটসরকারীপাওনাঅথঅনাদা
য়ীথাকায়সরকােররআিথক িত ৩০,৭৩,৭৩১/- 

টাকা। 

৩০,৭৩,৭৩১/-  

২১ ২০০৬-০৯ ২ সীমািতির পিরবহনঘাটিতরটাকাআদায়নাহওয়ায়
িত ১৪,৩২,২৪৪/- (দ লকি নহাের) 

১৪,৩২,২৪৪/-  



২২ ২০১২-১৬ ১ বামনাখা দােম ৮৩ ব ায় ৫.৪৬৫ 
মঃটনগমঘাটিতহওয়ায়ি নহােরসরকােরর িত 

৩২৪৩৫৯/-  
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অি ম আপি  িন ি  করেণ তািলকা 



ঃ 
নং 

হাপনার 
নাম 

িনরী া 
বছর 

 

অ ঃ 
নং 

আপি র িশেরানাম   জিড়ত টাকা  

 

ম  

১০৭ জখািন,দ র ১৯৮৫-৮৭ ০১ সীমািতির  পিরবহন ঘাটিত বাবদ ৭,৯৯,৩৪৩/২৮ টাকা। 
যাহা সংিশ  কাদােরর িনকট থেক আদায় যা  এবং 
অ েমািদত ঘাটিতর ৩৮,৭৯১/৮০ টাকা অবেলাপন করা হয় 

 

      
৮,৩৮,১৩৪/- 

 

১০৮   ০২ িবন  খা  িনলােম িব েয়র ফেল সরকােরর 
িতর ১,৪৪,৭৯৬/-টাকা সংেগ। 

        
১,৪৪,৭৯৬/- 

 

১০৯   ০৩ হন যা  দাম ঘাটিত বাবদ ৩৮,৭৯১/৮০ টাকা 
অবেলাপন করা হয় নাই এবং সীমািতির  দাম ঘাটিতর 
ফেল সরকােরর িত ১,৩১,৪০৬/- টাকা যাহা আদায় যা । 

১,৭০,১৯৭/-  

১১০  ১৯৮৭-৯০ 

(মামলা 

০৩ পিরবহন কাদার আঃ মা ান ক ক ১৫১৯-৩৪ সর ধান 
আ সাত করায় সরকােরর িত ৫,৪৩,৩৫৭/- টাকা 
অনাদায়ী। 

৫,৪৩,৩৫৭/-  

১১১  ১৯৯০-৯২ 

(মামলা 
সং া ) 

০১ মাঃ শাহ আলম, া ন উপ-খা  পিরদশক ও ভাঃ কঃ 
নািজর র খা  দাম এ সীমািতির  দাম ঘাটিতর ফেল 
সরকােরর আিথক িত ৫,২৭,৭০০/ টাকা যাহা আদায় 
যা । 

৫,২৭,৭০০/-  

১১২  ২০০৫-০৭ 

(মামলা 
সং া ) 

০১ গেমর খামােল ১০০% ওজেন বা ব যাচাই কােল ৭৯ ব ায় 
৯.২৯৩ মঃ টন গম ঘাটিত পাওয়া যায়। যা হাঃ িম ল 
আলম, ভাঃ কঃ লালেমাহন খা  দাম ক ক আ সাৎ 
হওয়ায় ১,২২,৬৪৮/৭৮ টাকা আিথক িত । 

১,২২,৬৪৮/৭৮  

১১৩  ২০০৭-০৮ ১১ সরকারী ভবেনর  স ন ক  বসবাস করা সে ও া  
বাড়ী ভাড়ার ২৫% হাের কতন না করায় সরকােরর িত 
২৮,১৫০/-  টাকা। 

২৮,১৫০/-  

 

ভালা জলা 

ঃ 
নং 

হাপনার নাম িনরী া বছর 

 

অ ঃ 
নং 

আপি র িশেরানাম   জিড়ত টাকা  

 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১৪ জখািন,দ র ২০১০-২০১১ ০৪ দাম ভাড়ার িবপরীেত ভ াট ও উৎস কর 
আদায়/কতন না করায় সরকােরর রাজ  িত 
৫৬,৩১২/- সংেগ । 

          
৫৬,৩১২/- 

 

১১৫ জখািন দ র ভালা  ০২ 

 

ওএমএস িডলারেদর দ  কিমশেনর উপর ভ াট 
কতন না করায় সরকােরর রাজ  িত টাকা 

          
১৫,৫৪,৯৭৯/- 

 



১১৬ ১। উখািন 
দ র,চরফ াশন 

২।   ’’ ,  লালেমাহন 

৩।   ’’ ,  বারহানউি ন 

৪।   ’’ ,  ভালা সদর 

 

 

 

২০১০-১৬ 

( ােকজ) 

০৫ 

 

ওএমএস িডলারেদর দ  কিমশেনর উপর উৎেস কর 
কতন না করায় সরকােরর রাজ  িত ৮,২৮,০৫১/- 
টাকা। 

৮,২৮,০৫১/-  

১১৭ ০৬ িভিজিড খােত গেমর পিরবেত সমহাের চাল িবতরন 
করায় সরকােরর িত ১৮,৮২,৪৯৪/ টাকা 

১৮,৮২,৪৯৪/-  

১১৮ ০৯ লাইেস  িবহীন খা শ  বসায়ীগন লাইেস  না 
করায় এবং লাইেস ত বসায়ীগন লাইেস  নবায়ন 
না করায় সরকােরর রাজ  িত  ১,৭৬, ৯৮৫/- টাকা 

১,৭৬,৯৮৫/-  

১১৯ উখািন দ র, 

       লালেমাহন 

২০০১-২০০৬ ০১ া ন ভাঃ কঃ কঃ জনাব িম ল আলম এর িনকট 
আ সাৎ ত অথ অনাদায়ী থাকায় সরকােরর আিথক 

িত ১৫,৭৮,৩৫৩/- টাকা আদায় যা  । 

১৫,৭৮,৩৫৩/-  

১২০ উখািন দ র, 

মন রা। 

১৯৯২-৯৫ 
(মামলা 
সং া ) 

০১ গেমর পিরবেত চাল িবতরন করায়  সরকােরর 
৩,৯০,৯৮০/- টাকা িত সংেগ । 

৩,৯০,৯৮০/-  

১২১ ভালা সদর খা  
দাম 

১৯৮৭-৮৯ ০২ ১১৬.৬৩৯ মঃ টন গম ন  হওয়ায়  ৪,৪২,৫৬৬/- 
টাকা িত যাহা আদায় যা   । 

৪,৪২,৫৬৬/-  

১২২ ঐ ১৯৯৯-২০০০ ০১ কাদােরর িনকট হেত সীমািত ির  পিরবহন 
ঘাটিতর টাকা  আদায়  না করায়  নঃ মালামাল 
পিরবহন ফেল সীমািত ির  ঘাটিত জিনত  অনাদায়ী 

১,৩৩,৭৪০/-  

১২৩ ঐ ১৯৯১-৯৩ ০১ সীমািত ির  পিরবহন ঘাটিতর  আদায় না করায় 
সরকােরর আিথক িত টাকা ৫১,৯৬৩ /- আদায় 
যা  । 

৫১,৯৬৩ /-  

১২৪ ভালা সদর খা  
দাম 

১৯৯১-৯৩ ০২ অিনয়িমত ভােব পিরবহন ত প  অিতির  াি  
৬.৭৮১০৯৪ মঃটন যাহার  ৪৬,৩৮২/৬৮টাকা 

সংেগ । 

       
৪৬,৩৮২/৬৮ 

 

১২৫ ঐ ২০০০-২০০১ ০১ অিনয়িমত ভােব মা ািতির  পিরবহন ঘাটিতর ফেল 
সরকােরর আিথক িত ১,৯৩,৮২২/- টাকা সংেগ । 

         
১,৯৩,৮২২/- 

 

১২৬ াংেকর হাট খা  
দাম  

১৯৮৮-৯০ 

(মামলা 
সং া ) 

০১ সীমািতির  দাম  ঘাটিত চাউেলর  বাবদ 
দ লক  ি ন হাের ২,৯৭,৩১৬/৭৬ টাকা আদায় 
যা  এবং সীিমত ঘাটিতর  বাবদ ১৯,৩১৮/৩৯ 

টাকা অবেলাপন যা  ।  

       

        
৩,১৬,৬৩৪/- 

 

১২৭ লালেমাহন খা  দাম ২০০২-২০০৫ 

(মামলা 
সং া ) 

০১ ২২৯=২৪.৭৫০েমঃটন চাল আ সাৎ করায় আিথক 
িত একক হাের =৩,৭৮,৯২২/-৫০ টাকা যাহা 

দ লক ি ন হাের ৭,৫৭,৮৪৫/-টাকা আদায় 
যা  । 

৭,৫৭,৮৪৫/-  

১২৮ ঐ ২০০২-২০০৫ 

(মামলা 
সং া ) 

০২ য়া িবতরন দখাইয়া ১১০=১১.২৫০ মঃটন গম 
আ সাৎ করায় িত একক হাের ১,৪৬,২৫০/- যাহা 
দ লক ি ন হাের ২,৯২,৫০০/- টাকা আদায় যা  
। 

২,৯২,৫০০/-  

১২৯ নািজর র খা  দাম ১৯৯১-৯৩ 
(মামলা 
সং া ) 

০১ মা ািতির  দাম ঘাটিতর  দ লক ি ন হাের 
আদায় যা  টাকা ৭৬,২২১/- এবং হন যা  
ঘাটিতর  অবেলাপন করা হয় নাই টাকা ২৪,৭৬৭/- 

সংেগ । 

১,০০,৯৮৮/-  

১৩০ দবীরচর খা  দাম ১৯৮৩-৮৮ 
(মামলা 
সং া ) 

০১ ১১.৫৭৮ মঃ টন চাউল এবং ৭৫ খানা ব া িনলােম 
িব য় করায় সরকােরর আিথক িত ৬৭,৩৯৩/- 
টাকা সংেগ । 

৬৭,৩৯৩/-                                                                     



১৩১ হািজর হাট খা  দাম ২০০১ -০৬ ০২ আিথক সা েয়র িবষয় িবেবচনায়  না এেন সরাসির 
ট (মঃ পাশা ) হািজর হাট এ খা  শ  রন না 

কের বারহানউি ন ও লালেমাহন দােম ক আপ  

১,৩৪,৮৩০/-  

১৩২              ঐ     ১৯৮০-৮৫ ০২ ২৬,৯৭২ কিজ  আমন ধান খাওয়ার  অেযা  
অব হায় পিড়য়া  থাকার দ ন  ১,০৭,৮৮৪ /- টাকা  
আিথক িত  সংেগ । 

১,০৭,৮৮৪ /-  

১৩৩ ঘােষর হাট খা  
দাম 

১৯৮২-৮৬ ০১ সীমািতির  দাম ঘাটিতর   ি ন হাের 
২৩,৩৯৫/২৪ টাকা আদায় যা  এবং সীিমত দাম 
ঘাটিতর  বাবদ ৮,৪০৯/৯৭ টাকা অবেলাপন যা  

৩১,৮০৪/-  

১৩৪ ঐ ঐ ০৩ মা ািতির  দাম ঘাটিতর দাের সরকারী দাবীর টাকা 
জমা দওয়া  হয় নাই টাকা ৫৮,০৯৯/- সংেগ । 

৫৮,০৯৯/-  

১৩৫ ঘােষর হাট খা  
দাম 

১৯৮৬-৯০ ০১ জনাব শাম ল হক া ন ভাকক ক ক দায়  হ া র 
কালীন মালামাল  ঘাটিত পাওয়ায় ১১,৪৯,৬৩৮/৬২ 
টাকা িত যাহা আদায় যা  । 

১১,৪৯,৬৩৮/৬২  

১৩৬ উখািন দ র, 
বারহানউি ন 

২০১০-১৬ ০৩ িডলার িনেয়াগ না  কের জনাব দেলায়ার হােসনেক 
ওএমএস খােতর চাল িবতরন করায় সরকােরর 
আিথক িত ৯,০৩,৪১৩/টাকা সংেগ ।   

৯,০৩,৪১৩/-  

১৩৭ উখািন দ র, 

চরফ াশন 

২০১০-১৬ ০৪ অিনয়িমত ভােব ওএমএস িডলারেক চাল িবতরন 
করায় সরকােরর আিথক িত ৮,৮৮,৮২০/- টাকা 

সংেগ । 

৮,৮৮,৮২০/-  

১৩৮ ০১।চরশশী ষণ খা  
দাম 

০২। বারহানউি নখা  
দাম 

২০১৬-১৭ 

( ােকজ) 

০১ িষ ও উপেজলা য় িনবাহী কমকতার অ েমাদন 
িবহীন তািলকা / িষকাড বহার কের য়া  িষ  
উপকরন কােডর মা েম বােরা সং হ ২০১৬ এর 
মা েম  ধান েয়  িত  ৬০,১২,০০০/- টাকা 

সংেগ । 

৬০,১২,০০০/-  

১৩৯ চরফ াশন খা  দাম ২০১৬-১৭ ০৪ যথাযথ ক পে র অ েমাদন িতেরেক চরশশী ষন 
এল এস িডর বরাবর ই ত িডওর খা  শ  
চরফ াশন এলএস িড হেত িবিল / িবতরন করায় িত 

 ৮২,২৭,১৫৫/৫০  

১৪০ উখািন দ র, 

     বারহানউি ন 

২০১৬-১৭ ০৫ ক পে র অ েমাদন  তীত আ ায়ন কে র 
উপ  বরা ত গম বারহানউি ন উপেজলা হেত 
সরবরােহর জ  িডও ই  না কের  চরফ াশন 

১৪,৭৮,৭৩৬/-  

১৪১ ১।মন রা খা  দাম 

২। দৗলত খান খা    

২০১৬-১৭ 

( ােকজ) 

০৬  সমেয় দােম খা  শ  ম দ থাকা সে ও 
অিধকার িহেসেব দাম ঘাটিত িবধা হন করায়  
সরকােরর আিথক িত  ৪,৮১, ৭০৭/- ৫৯টাকা 

  ৪,৮১, ৭০৭/-  

১৪২ ১।  উখািন দ র, 

মন রা 

২।  উখািন দ র,                

     ত মি ন 

২০০৬-১৭ 

( ােকজ) 

০৮ ামীন অবকাঠােমা সং ার ও র নােব ন (কািবখা) 
এবং ( ,আর ) কম চীর আওতায় ২য় পযােয় গম 
বরা  থাকা সে ও চাল বরা  বক কাজ করায় 
সরকােরর আিথক িত ১৬,১৭,৭৪৭/৩৯ টাকা সংেগ 
। 

 

১৬,১৭,৭৪৭/৩৯  

 

 

 

১৪৩   মন রা খা  দাম 

 

২০১৫-১৭ ০৯ মা ািতির  পিরবহন ঘাটিত  দ লক ি নহাের 
আদায় না হওয়ায় সরকােরর িত ১,৬২,১২৭/- টাকা 

সংেগ ।  

১,৬২,১২৭/-  



১৪৪ উখািন দ র,চরফ াশন ২০১৬-১৭ ১০ উপেজলায়  খা  িনয় েকর কাযালেয়  ম রী ত  পদ 
না থাকা সে ও সং ি েত পদায়ন বক বতন ভাতা  

মান করায় িত ৩২,৫৬,৯৫২/- টাকা সংেগ । 

৩২,৫৬,৯৫২/-  

১৪৫ ০১।চরশশী ষণ খা  
দাম 

০২।লালেমাহন খা  
দাম 

০৩। বারহানউি ন 
খা  দাম 

২০১৬-১৭ 

( ােকজ) 

১১ চলাচল চী নয়েনর ে  তম  েয়র মা েম  
চী নয়ন না কের অিধক েয়র চী নয়ন  করায় 
িত ৫৩,৪৮,৮১৩/- টাকা  সংেগ ।  

৫৩,৪৮,৮১৩/-  

১৪৬ ১।লালেমাহন খা   

      দাম          

২।মন রা খা  দাম 

৩। ত মি নখা     

২০১২-১৭ 

( ােকজ) 

১২ খা  দাম িনমােনর  জ   ভালা  জলার  িবিভ   
উপেজলা  পিরষদ ক ক  জিম দান করা হেল ও 
জিমর  মািলকানা  খা  িবভােগর নােম  না থাকায় 
এবং িমউেটশন/নামজারী স  না হওয়ায়  উ  
জিমর মািলকানা  িকর  মে  িনপিতত   জিমর 
পিরমান ৭.৭৭ একর । 

নাই  

১৪৭ ১।উখািন দ র,             
চরফ াশন 

২।উখািন দ র, 

     লালেমাহন 

২০১৬-১৭ 

( ােকজ) 

১৩ দীঘ  িদন  কায ম ব  থাকা  দােমর  িবপরীেত 
জনবল পাি ং দিখেয় কাজ না  থাকা সে ও বতন 
ভাতা দােন  িত  ৩০,৩৭,৮৯৬/- টাকা  । 

৩০,৩৭,৮৯৬/-  

১৪৮ ১।মন রা খা  দাম 

২। ত মি নখা     

       দাম 

৩। দৗলত খান খা      

২০১১-১৭ 

( ােকজ) 

১৪ খা  শ  পিরবহন  কােল সম আ তা িবরাজ মান থাকা 
সে  ও ঘাটিতর কান কারন  ছাড়াই ইনভেয়েস ঘাটিতর  
দখােনার ফেল  সরকােরর  আিথক িত 

১৪,০৫,৫০৩/৪৫ টাকা । 

১৪,০৫,৫০৩/৪৫  

১৪৯ বারহানউি ন খা  
দাম 

২০১৬-১৭ ১৫ আ িলক  খা  িনয় েকর  আেদশ জারীর েবহ 
উপেজলা খা   িন য়ক ক ক  িডও ও মালামাল দান  
করায়  িত ৪০,৩৩,১৯৫/- টাকা সংেগ । 

৪০,৩৩,১৯৫/-   

১৫০ জখািন দ র , 

         ভালা ।  

২০১৬-১৭ ১৮ ভালা  পৗরসভাধীন  খাল পাড় রাড হ  মসাস  ইসলাম 
াদাস  এর  চােলর  দাকােন  খা  বা ব কম চীর 

২৭০০ ব ায়  ৮১ মঃ টন চাল জলা শাসক ক ক জ  
করায়  িত ২৭,৫৪,০০০/- টাকা সংেগ । 

২৭,৫৪,০০০/-  

১৫১ ১।উখািন দ র, 

  বারহানউি ন 

২।উখািন দ র,          

২০১২-১৭ 

( ােকজ) 

২১ েযাগ  ব হাপনা  ও ান ম নালেয়র  িনেদশনা  
মাতােবক খা শ  সহায়তা (জ,আর) মাতােবক 
া িতক েযাগ িত হ েদর মে  বরা /িবতরন না 

কের ওয়াজ মাহিফেলর নােম বরা  ও িবতরন করায় 

২৮,১১,১৭৯ /-  



১৫২  ১।উখািন দ র, 

     মন রা 

 ২।  উখািন দ র,                

     ত মি ন 

২০০৬-১৭ 

( ােকজ) 

২২ িভ,িজ,িড  খােত  গেমর  পিরবেত  চাল  দান  করায় 
সরকােরর  িত  ২৬,৯৯,৩২৭/- টাকা  সংেগ । 

২৬,৯৯,৩২৭/-  

১৫৩    ১।  চরফ াশন 

       খা  দাম । 

   ২।লালেমাহন খা   

২০১৬-১৭ 

( ােকজ) 

২৩ ৩০/০৬/২০১৭ তািরেখ িনবাহী  Magi stratc  
ক ক  বা ব  িতপাদন  কােল চাল ঘাটিত  কম 
দখােনার ফেল  দ লক  ি - ন হাের িত 

২,৩১,৮৬১/- ৬৬ টাকা সংেগ । 

২,৩১,৮৬১/- ৬৬  

 

বর না জলা 

:  

নং 
িত ােনরনাম িনরী াসন অ ে দনং আপি রিশেরানাম জিড়তটাকা 

আপি
রধরণ 

১৫৪ 
জলাখা িনয় েকরকা

যালয়, বর না। 
1983-85 1 

ভার া কমকতােদরিব ে িবভাগীয়মামলাররােয়
রঅনাদায়ী 1663797/- 

1663797/- অি ম 

১৫৫ ঐ 1983-85 2 
4225 খানাখালীব াঘাটিতহওয়ায়সরকারী িত 

54,925/- টাকা। 
54,925/- অি ম 

১৫৬ ঐ 1988-89 4 
1987 

সােলমা ািতির উৎসবেবানাস দানকরায়সরকা
রর িত 20,307/-টাকা। 

20,307/- অি ম 

১৫৭ ঐ 1989-90 1 
িনলােমিব েয়রপাথক জিনতটাকাঅবেলাপনকরা

হয়নাই 
5,07,206/- অি ম 

১৫৮ ঐ 1994-95 1 
বামনাখা দােমর া নভাককআঃহািকমএরিব

ে িবভাগীয়মামলায়র তটাকাআদায়েযা  
1,96,087/- টাকা 

1,96,087/- অি ম 

১৫৯ ঐ 1997-99 1 

সীমািতির পিরবহনঘাটিতরফেলসরকােররআিথ
ক িত 41,263/80 

টাকাযাহাদ লকহােরআদায়েযা  82527/60 
টাকা 

82527/60 অি ম 

১৬০ ঐ 2007-08 1 

খা শে রসং েহর ণবরনিবেলর াংেকরকিমশ
নরউপরকমহােরউ কর ও 

ভ াটআদায়সরকােরররাজ িত 38,879/- 
টাকা। 

38,879/- অি ম 



১৬১ ঐ 2009-10 1 
হ া িলং কাদােররিবলেথেকভ াটকতননাকরায়স

রকােরররাজ িত 1,06,746/45 
1,06,746/4

5 
অি ম 

১৬২ ঐ 2010-11 1 

ওএমএসিডলারগনেক দ কিমশেনরউপরভ াটচা
জনাকরায়সরকােরররাজ িত 421368/- 

টাকা। জলাখা িনয় েকরকাযালেয়রঅংশ  
278220/- টাকা। 

278220/- অি ম 

১৬৩ ঐ 2011-12 5 

চলাচল, সংর ণ ও িনয় ক, 
লনাক কচলাচল চীিদেয়এলএসিডতালতলীএর
অ েল 300 মঃটনগমে রণকরাহেলও 200 
মঃটনগম াক ভেম কেরআমতলীএলএসিডেত
খামালকরাহেলসরকােররপিরবহনজিনত িত 

69,000/- টাকা। 

69,000/- অি ম 

১৬৪ 
উপেজলাখা িনয় েকর
কাযালয়, বর নাসদর, 

বর না। 
2005-08 4 

ওিপখােতিবি তখা শে র েভদক বাবদআ
দায়েযা  7,40,321/- টাকা 

7,40,321/- অি ম 

১৬৫ ঐ 2008-10 1 
গাডাউনক উে েপৗরসভাক কলাইেনেকানসং
যাগিকংবাআলাদািমটারনাথাকাসে ওেপৗরসভা
কিব ৎ িবলপিরেশােধ িত 94,737/20 টাকা 

94,737/20 অি ম 

১৬৬ ঐ 2010-11 1 

ওএমএসিডলারগণেক দ কিমশেনরউপরভ াটচা
জনাকরায়সরকােরররাজ িত 421368/- 

টাকাউপেজলাখা িনয় েকরকাযালয়, 
বর নাসদরএরঅংশ 65,474/- টাকা। 

65,474/- অি ম 

১৬৭ ঐ 2011-15 1 

ফায়ারসািভস ও 
িসিভলিডেফ এবংেজলাকারাগার, 

বর নােকিবতরণ তচাল/গেমরঅথৈনিতক অ
প াকমহােরআদায়করায় িত 3,20,694/- 

টাকা। 

3,20,694/- অি ম 

১৬৮ 
বর নাসদরএলএসিড, 

বর না 
1988-90 2 

সীমািতির দামঘাটিতরজ দ লকি নহাের 
2937632/- 

টকাআদায়েযা এবংঅ েমািদতঘা িতর বাব
দ 1,24,988/- টাকাঅবেলাপনহয়নাই। 

29,37,632/
- 

অি ম 

১৬৯ 
ঐ 

1988-90 3 
ভালক ািনলাৈতেলরপিরবেতপািনিমি তৈতল াি
হওয়ায়সরকােররআিথক িত 74,820/- টাকা 

74,820/- অি ম 

১৭০ 
ঐ 

1988-90 4 
1.789 

মঃটনিচিনরেসপিরনতহওয়ায়সরকােররআিথক
িত 48,750/- 

48,750/- অি ম 



১৭১ 
ঐ 

1990-92 2 
সীমািতির পিরবহনঘাটিতরফেলআিথক িত 

75,480/- টাকা। 
75,480/- অি ম 

১৭২ 
ঐ 

2001-03 1 
সীমািতির পিরবহনঘাটিতরফেলসরকােররআিথ

ক িত 1,83,066/- টাকা। 
1,83,066/- অি ম 

১৭৩ 
ঐ 

2003-04 1 
সীমািতির পিরবহনঘাটিতরফেলসরকােররআিথ

ক িত 2,07,088/- টাকা। 
2,07,088/- অি ম 

১৭৪ 
উপেজলাখা িনয় েকর

কাযালয়, আমতলী, 
বর না। 

1988-90 1 
দািয় হ া েররসময়খা শ ঘ িত ও 

সীমািতির দামঘাটিতরফেলসরকােররআিথক
িত 27,19,900/- 

27,19,900/- অি ম 

১৭৫ 
উপেজলাখা িনয় েকর

কাযালয়, আমতলী, 
বর না। 

1999-06 1 

িশ ারজ খা কম িচরআওতায় িবধােভাগীেদ
রমে জা য়ারী/98 

মােসরিবতরণ তগমখা উে ালন ও 
িবতরণকারীক পে রিনকটেথেকআদায়করারিন
দশথাকাসে ওতাআদায়নাকরায়সরকােরর িত 

2,36,645/35 টাকা। 

2,36,645/3
5 

অি ম 

১৭৬ 
ঐ 

2012-15 1 
খা শে রসীমািতির পিরবহনঘ িতরফেলসর

কােররআিথক িত 
4,62,445/- অি ম 

১৭৭ 
ঐ 

2012-15 2 
িভিজিডখােতচাল/গমিবতরেণরঅ েমািদতিবিলঅ

পাতউেপ াকেরসমহােরচালিবতরেণ িত 
2,84,762/- অি ম 

১৭৮ 
ঐ 

2012-15 4 
সটআপবিহ তজনবলপদায়নকেরেবতনভাতািদ

দােন িত। 
5,47,037/- অি ম 

১৭৯ 
আমতলীএলএসিড, 

বর না 
1991-94 2 

সীমািতির পিরবহনঘাটিতরকারেনসরকােরর
িত 3,878/44। 

3,878/44। অি ম 

১৮০ ঐ 1994-98 3 
6.161 

মঃটনজ তগমিবন হওয়ারদ নসরকািরআিথ
ক িত 69,865/- টাকা 

69,865/- অি ম 

১৮১ ঐ 1998-2000 1 
দািয় ভারহ া েররসময় 4.760 

মঃটনচালবা েবনাপাওয়ায়সরকােররআিথক
িত 1,40,420/- টাকাযাহাআদায়েযা । 

1,40,420/- অি ম 

১৮২ ঐ 2011-15 1 

চাজ হনকােলবা াবযািচইআে খামােলেকানঘাট
িতনাথাকাসে ও ড়া িবিল/িবতরণকােলসীমািত
ির দামঘাটিতেকসীিমতঘাটিতেদখােনারফেল

িত 1,63,435/- টাকা। 

1,63,435/- অি ম 

১৮৩ উপেজলাখা িনয় েকর
কাযালয়, তালতলী, 

2015-2016 1 খা অিধদ েররিনেদশ তয়ঘ েয়চােলরিড,ওই
করায়সরকােররআিথক িত 1,35,312/- 

1,35,312/- অি ম 



বর না। টাকা। 

১৮৪ 
তালতলীএলএসিড, 

বর না 
1988-92 1 

সীমািতির দামঘাটিতমােলর বাবদ 
24,370/76 

টাকাএবংসীিমতঘাটিতমােলর অবেলাপনহয়না
হওয়ায় িত 16490/34 টাকা। 

40,861/- অি ম 

১৮৫ 
উপেজলাখা িনয় েকর

কাযালয়, বতাগী, 
বর না। 

1998-06 3 
িভিজিডকম িচেতগেমরপিরবেতচালসরবরাহবে
রিনেদশেদয়াসে ওচালিবতরণকরায়সরকােরর 

1,26,730/- টাকাআিথক িত। 
1,26,730 অি ম 

১৮৬ ঐ 1998-06 
1998-06 

4 

খামােল তেডিলভারীঅেপ াঅিতির চালেডিল
ভারীেদিখেয়ঘাটিত ি কেরতাআ সাৎ 

করায়সরকােরর 61,240/- টাকাআথক িত। 
61,240/- অি ম 

১৮৭ ঐ 2011-15 1 

িভিজিডখােতবরা পে রআেদশউেপ াকেরগেমর
পিরবেতচাল দানএবংগমচােলরঅ েমািদতআ
পািতকহারঅেপ াঅিতির চালিবতরেনসরকাের

র িত 4,15,828/- টাকা। 

4,15,828/- অি ম 

১৮৮ ঐ 2011-15 3 
খা শ বসায়ীলাইেস িফ, 

নবায়নিফএবংউহারউপরভ াটআদায়নাকরায়সর
কােররআিথক িত। 

46000/- অি ম 

১৮৯ ঐ 2011-15 5 

11.198 
মঃটনচাউলউপেজলাখা িনয় েকর া র/অ

মাদন িততিবিলআেদশ দানযার  
378584/- টাকা। 

378584/- অি ম 

১৯০ 
বতাগীএলএসিড, 

বর না 
1983-87 1 

সীমািতির দামঘাটিতরজ দ লকহােরসরকা
রী িত 10,03,287/- টাকা। 

10,03,287/- অি ম 

১৯১ ঐ 1983-87 2 
49.307 

মঃটনগমিবন হইয়াপাউডােরপিরণতহওয়ায়সর
কাির িত 2,53,436/98 টাকা। 

2,53,436/9
8 

অি ম 

১৯২ ঐ 1983-87 3 
দােম 45.835 

মঃটনগমঅ ঘাটিতহওয়ায়সরকােরর িত 
2,35,592/- টাকা। 

2,35,592/- অি ম 

১৯৩ ঐ 1999-01 1 
সীমািতির পিরবহনঘাটিতরফেলআিথক িত1,0

3,495/60 টাকা। 
1,03,495/6

0 
অি ম 

১৯৪ ঐ 2001-08 2 
সীমািতির দামঘাটিতরফেলআিথক িত  

6,74,156 টাকা। 
6,74,156 অি ম 



১৯৫ ঐ 2001-08 3 
সীমািতির পিরবহনঘাটিতর দ লকি নহা

রআদায়েযা  89,057/-টাকা 
89,057 অি ম 

১৯৬ ঐ 2012-15 1 

নৗ-
পেথপিরবািহতখা শে রসীমািতির ঘাটিতপ

র ি নহােরআদায়নাকরায়সরকােরর িত 
2,55,213/- টাকা। 

2,55,213/- অি ম 

১৯৭ ঐ 2012-15 4 

একইখামােলরখা শ িবতরণকােল িতব ায়মা
লামােলরপিরমান িততঅ হিতর েবরতািরখঅ
প া াভািবকহােরকম দশনকেরঅিতির  11 
ব াখা শ িবতরেণরফেল িত 1,82,451/- 

টাকা। 

1,82,451/- অি ম 

১৯৮ ঐ 2012-15 6 

িবিলটািলেত (এলইউএ) 
তিবিলরপিরমানঘষামাজা ও 

উপিরিলখেনরমা েমকিমেয়িবতরনেদখােনারফ
লসরকােরর িত 1,16,963/- টাকা। 

1,16,963/- অি ম 

১৯৯ 
উপেজলাখা িনয় েকর
কাযালয়, পাথরঘাটা, 

বর না। 
2010-12 1 

পিরত া রাতনপাথরঘাটাখা দােমরজিমঅৈব
ধদখলদারক কদখলহওয়ায়উহার বাবদসরকা

ররআিথক িত 1,61,20,000/- টাকা। 

1,61,20,000
/- 

অি ম 

২০০ ঐ 2012-15 2 
খা শ বসািয়েদরিনকটহেতলাইেস এবংনবা

য়নিফআদায়নাকরায়সরকােরররাজ িত 
52,000/- টাকা 

52,000/- অি ম 

২০১ 
পাথরঘাটাএলএসিড, 

বর না 
1983-86 1 

মা ািতির পিরবহনঘাটিতরফেলসরকােররআিথ
ক িত। 

72,824/- অি ম 

২০২ ঐ 2001-05 1 
সীমািতির পিরবহনঘাটিতরফেলসরকােররআিথ

ক িত 21,353/- 
21,353/- অি ম 

২০৩ ঐ 2012-15 3 

অি হীন/ য়ািড,ওএরঅ েলখা শ িবতরণ
বকএলইউএ তকরাহেয়েছযা তপে িবতরণ
নাকেরআ সাৎ করায়সরকােরর িত 287300/- 

টাকা। 

287300/- অি ম 

২০৪ ঐ 2012-15 4 

সীমািতির দামঘাটিতহওয়ায়ঘাটিত ত 
2.460 মঃটনচােলর বাবদসরকােরর িত 

83,160/- 
টাকাযাসংি ভার া কমকতারিনকটহেতআদায়

যা । 

83160/- অি ম 

২০৫ ঐ 2012-15 9 িবতরণআেদশ(িড,ও)  িতেরেক 3.735 
মঃটনচালিবতরণকেরএলইউএ তকরায় িত 

126243/- অি ম 



1,26,243/- টাকা। 

২০৬ 
কাকিচড়াএলএসিড, 

বর না 
1985-88 4 মা ািতির দামঘাটিত। 6,90,638/- অি ম 

২০৭ ঐ 1988-90 
1988-90 

1 

দািয় ভারহ ারকােলপ সাম ীকম াি রফেলদ
লকহােরআদায়েযা । 

7,53,352/- অি ম 

২০৮ ঐ 1988-90 3 ানীয়সং হীতপ সাম ীঘাটিতরদা ন িত। 1,05,121/- অি ম 

২০৯ 
চরেদায়ানীএলএসিড, 

বর না 
1985-90 1 

124 ব ায় 12.644 
মঃটনচালখামােলঅসাভািবকঘা িতেদখােনারফ

ল িত 1,27,219/36 টাকা। 

1,27,219/3
6 

অি ম 

২১০ 
চরেদায়ানীএলএসিড, 

বর না 
1985-90 2 

সীমািতির দামঘাটিতরফেলসরকােররআিথক
িত 29,275/69 টাকাযাহাদ লকহাের 

58,551/38 
টাকাআদায়েযা এবংসীিমতঘাটিতর  

36,696/60 টাকাঅবেলাপননাহওয়ায়েমাট 
95,247/98 টাকা িত। 

95,247/98 অি ম 

২১১ 
উপেজলাখা িনয় েকর

কাযালয়, বামনা, 
বর না। 

1989-91 1 
বা বযাচাইকােলঅিতির া গেমর সরকারী

িহসাব করাহয়নাই। 
63,400/- অি ম 

২১২ ঐ 1986-88 1 
দািয় ভারহ ােররসময়মালামালওজেনকম াি র

ফেলদ লকি নহাের 23,156/40 
টাকাআদায়েযা । 

23,156/40 অি ম 

২১৩ ঐ 1988-90 2 

দািয় ভারহ ারকােলপ সাম ীঘাটিতরদ নসােব
কভার া কমকতাজনাবেমাঃসেরায়ারেহােসনএর

িনকটহেতদ লকহাের 60,935/34 
টাকাআদায়েযা । 

60,935/34 অি ম 

২১৪ ঐ 2006-09 9 
দাম ও আ সাংিগকেমরামতএরিবলহেতভ াট ও 

আয়করকতননাকরায়সরকােরররাজ িত 
1,89,944/- টাকা। 

1,89,944/- অি ম 

২১৫ ঐ 2006-09 11 

িণঝড়িসডর-এ 
উপেড়যাওয়াগাছ েলািনলােমিব েয়র ব ানাক

রেফেলরাখায়সরকােররআিথক িতরস াবনা 
7,800/- টাকা। 

7,800/- অি ম 

২১৬ ঐ 2009-12 11 
খা  ও 

েযাগ ব াপনাম ণালেয়রিনেদশঅমা কেরকা
িবখাখােতগেমরপিরবেতআ পািতকহােরচালিবত

1,60,702/- অি ম 



রণনাকেরসমহােরচালিবতরণকরায়সরকােররঅথ
নিতক ে রপাথক জিনত িত 1,60,702/- 

টাকা। 

 

িপেরাজপুর জলা  

. নং াপনার নাম িনরী ার সন অ ে দ নং নী অ ে েদর িশেরানাম জিড়ত টাকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২১৭ জখািন 
দ র, 

িপেরাজ র 

1985-87 ০১ 

অি ম মা ািতির  দাম ঘাটিতর ে  7,81,830/- 
এবং সীিমত ঘাটিতর ে  বাবদ 20,662/- 

টাকা অবেলাপন করা হয় নাই। 

8,02,493/- 

২১৮ 
ঐ ঐ 02 ঐ খাওয়ার অেযা  গম রণ ও সীমািতির  

পিরবহন ঘাটিতর ে  4,08,320/- টাকা 
4,08,320/- 

২১৯ ঐ ঐ 04 ঐ 902  খালীব ার ে  বাবদ িত 35,358/- 

২২০ জখািন 
দ র, 

িপেরাজ র 

১৯৮৯-৯১ ০১ 

অি ম দািয়  হ া রকােল ঘাটিত ও সীমািতির  
ঘাটিত দখােনা ফেল দ লক হাের 
আদায়েযা । 

১,৪৯,১৪৯/৮৪ 

২২১ কাউখালী 
এলএসিড 

১৯৮৫-৮৮ 

০১ 

 

ঐ 

ঘটনা কবিলত বাজ রব-২ হেত উে ািলত মাল 
দােম উঠাইয়া কেনা ও ঝাড়া মাছার িবলে র 
কারেন ৫৯৭ ব ায় গম ন  ও ঘাটিতর দ ন 

িত 

৩,৯৬,৫০৭/২০ 

২২২  

ঐ 

১৯৮৮-৯০ 
০১ 

 

ঐ 

মা ািতির  ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত 
১,৪৪,০৯৪/৮১ টাকা যাহা দ লক ি ন হাের 

আদায়েযা  

২,৮৮,১৮৯/৬২ 

২২৩ রামকাঠী 
এলএসিড 

১৯৯৯-২০০১ 
০১ 

 

ঐ 

সীমািতির  পিরবহন ঘাটিত জিনত িতর টাকা 
পিরবহন কাদােরর িনকট হেত দ লক ি ন 

হাের আদায়েযা । 

১,৫১,৩৫৪/- 

২২৪ ষখালী 
এলএসিড 

১৯৯৯-
২০০১ ০১ 

 

ঐ 

সীমািতির  পিরবহন ঘাটিত জিনত িতর টাকা 
পিরবহন কাদােরর িনকট হেত দ লক ি ন 

হাের আদায়েযা । 

১,৩৫,৪৬৬/- 

২২৫ ভা ািরয়া 
এলএসিড 

১৯৮০-৮২ 
০৬ 

 

ঐ 

কম াি  ৩৭০  খালীব ার  শাি লক 
ি ন হাের আদায়েযা । 

১৫,৪২৯/- 



২২৬  

ঐ 

১৯৮৫-৮৮ 

০১ 

 

ঐ 

মা ািতির  দাম ঘাটিতর ফেল সরকােরর 
িত ১,৬৯,১৮৩/-টাকা এবং সীিমত ঘাটিতর 

ে  বাবদ ১৮,২৮৯/- টাকা অবেলাপন করা হয় 
নাই। 

১,৮৭,৪৭২/- 

২২৭  

ঐ 

১৯৯৮-২০০০ 
০১ 

 

ঐ 

সীমািতির  পিরবহন ঘাটিত জিনত িতর টাকা 
পিরবহন কাদােরর িনকট হেত দ লক ি ন 

হাের আদায়েযা । 

২৫,৭৪৪/৬০ 

২২৮  

ঐ 

২০০০-০৪ 
০১ 

ঐ দািয়  হ া রকােল ঘাটিত ও সীমািতির  
দাম ঘাটিত হওয়ায় সরকােরর িত 

১,০৩,২২২/৪০ 

২২৯ ইে রহাট 
এলএসিড 

2002-06 
04 

ঐ সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর ফেল 
সরকােরর আিথক িত। 

74,854/- 

২৩০ ২০০৬-০৮ ( ােকজ) 
০২ 

 

ঐ 

ন:ভরন িবেলর উপর াংেকর দ  কিমশেনর 
উপর কম হাের উৎেস কর কতন করায় 

সরকােরর রাজ  িত ১৮,৯৯৩/- টাকা। 

১৮,৯৯৩/- 

২৩১ ২০০৮-০৯ ( ােকজ) 
০৪ 

 

ঐ 

তম েয়র মা েম চলচাল চী ণয়েনর  
িবধান সে ও উ তর েয়র মা েম চী 

ণয়েন সরকােরর িত। 

৪,৭৩,৯৩৩/- 

২৩২ ২০১০-১১( ােকজ) 
০১ 

 

ঐ 

ই রকানী খা  দােমর ভার া  কমকতা 
জনাব আব র রব ক ক ১৪২,৮৭৩ মঃ টন 

খা শ  আ সাৎ করায় িত। 

৩৮,৬৩,১৩২/- 

২৩৩ ঐ 
০২ 

 

ঐ 

উপিরিলখেনর মা েম িডওেত চােলর পিরমান 
ি  করায় সরকােরর আিথক িত। 

২,২৩,৯৩৬/- 

২৩৪  

ঐ 
০৪ 

 

ঐ 

ই রকানী খা  দােমর ান সং লান না থাকা 
সে ও বিরশাল  খা  িবভােগর কান ক পে র 
চািহদা তীত উ  দােমর িবপরীেত মাংলা 
ব র হেত ৪৫০.০০০ মঃ টন িস  চাল রণ 

করায় পিরবহন ও হ া িলং িবল পিরেশাধ বাবদ 
িত 

২,৪৩,০০০/- 

২৩৫ ২০১১-১২ ( ােকজ) 

০৫ 

 

ঐ 

ভা ািরয়া খা  দাম চ ের এক  ন ন খা  
দাম িনমাণ কােল লআউেট পিতত গােছর মে  

১১  ে বান মহিগিন এবং ৬  চা ল গাছ কম 
পাওয়ায় উহার তম বাজার ে  বাবদ 

সরকােরর আিথক িত। 

১,৩৯,৯৩৮/- 

২৩৬  ০৭  ভা ািরয়া এলএসিডর ভার া  কমকতা জনাব 
মাঃ আ ল ফা ক ক ক িভিজএফ খােত িডও 

১,২৯,৯৪১/- 



ঐ ঐ এর ১৩.৯৭০ মঃ টন চােলর মে  অিবিল ত 
৩.৮০০ মঃ টন চাল যাহা দােম  রি ত/ 

িহসাব  না করায় সরকােরর আিথক িত 

২৩৭ ২০১2-15 ( ােকজ) 

01 

 

ঐ 

খা শ  নদী পেথ বােজ পিরবহন কােল 
সীমািতির  পিরবহন ঘাটিত জিনত িতর টাকা 
পিরবহন কাদােরর িনকট হেত দ লক ি ন 

হাের আদায়েযা । 

11,43,624/- 

2৩৮  
09 

ঐ ওয়ােরি  অ যায়ী খা শ  িবিল  িবতরণ না 
করায় খামােল দীঘ ি তার কারেন সরকােরর 

িত 

1,36,338/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



িবভােগর

 

 
ঃ

নং 
াপনারনাম িনরী াসন অ ে দনং আপি রিশেরানাম জিড়তটাকা ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৮ বিরশালিসএস

িড, বিরশাল 
১৯৮৩-৮৫ ১ সীমািতির দামঘাটিতবাবদ ১২,৭৩,১১৭/- 

টাকাআদায়এবং হনেযা দামঘাটিতবাবদ 
১,৯৪,৬৯০/০৭ টাকাঅৈবেলাপনকরাহয়নাই। 
 

১২৭৩১১৭/৪৪- 
(১২৭৩১১৭+৯৪
৬৯০=১৪৬৭৮০

৭/- 

 

২ সীমািতির পিরবহনঘাটিতর বাবদ২৫৪০
৭৫৫/০১/- 
টাকাআদায়এবং হনেযা ঘাটিতমােলর
বাবদ ৫,৮২,২০৬/২৬ 
টাকাঅবেলাপনকরাহয়নাই। 
 

  

৪ ৭৪৭৮ খানান ন ও 
বহারেযা খালীব াবা বঘাটিতপাওায় 

১৩৪৬০৪/- িত। 

১৩৪৬০৪/- ১৯৮৩-৮৫ 
সেনেমাট 

৩৯৪৮৪৭৬/-
(৪৫৯০৭৬৮) 

১৯৮৫-৮৭ ২ সীমািতির পিরবহনঘাটিতহওয়ায় কাদাের
রিনকটহইেতটাকাআদায়েযা ।  

১২৫৯০৭১/৬৬  

১৯৮৯-৯০ ১ সীমািতির পিরবহণঘাটিতহওয়ায় ড লকি
নহাের ৬৭৫১৯৭/- 

৬৭৫১৯৭/-  



টাকাআদায়নাকরায়সরকােররআিথক িত। 
২ সীমািতির দামঘাটিতপে র বাবদদ

লকহাের ৩,৪৩,০১৬/৯২ টাকাআদায়এবঙ 
৮৮৯৯২/৮২/- টাকাঅবেলাপনকরাহয়নাই। 

৩,৪৩,০১৬/৯২ 
(৩,৪৩,০১৬/৯২
+ ৮৮৯৯২/-)= 

৪৩২০০৮/- 

১৯৮৯-৯০  
মাট=(১১,০
৭২,০৫) 

২০১০-১২ ১ দামভাড়ারউপর সংেযাজনকরআদায়নাহ
ওয়ায়সরকােরররাজ িত ৬,১৬,৮১৮/- 

টাকা। 

৬,১৬,৮১৮/-  

২ দামডােনজ ও 
মাপযে রভাড়ারউপরউৎেসআয়করজমানাক

রায়রাজ িত ২,৬৮,২৪০/- টাকা। 

২,৬৮,২৪০/- ২০১০-১২ 
সেনেমাট 

=(৮,৮৫,০৬
০/-)  

 

 

পটয়াখালী জলা

৯ 

১০ 

১১ 

১২ 

১৩ 

১৪ 



১৫ 

১৬ 

১৭ 

১৮ 

১৯ 

২০ 

২১ 

২২ 

২৩ 

২৪ 

২৫ 

২৬ 



২৭ 

২৮ 

২৯ 

ঝালকা ঠ জলা 

৩০ 

৩১ 

৩২ 

৩৩ 

৩৪ 



ভালা জলা 

ঃ 
নং 

হাপনার নাম িনরী া 
বছর 

 

অ ঃ 
নং 

আপি র িশেরানাম   জিড়ত টাকা  

 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৩৫ জখািন দ র , 

         ভালা 

১৯৮১-
৮৫ 

০৩ ম/কামাল এ ার াইজ , া ন IBCC ক ক 
নৗ- ঘটনার  ফেল  সরকােরর  িত  

১৪,৮৫,৪১৫ /- টাকা  সংেগ । 

      ১৪,৮৫,৪১৫ 
/- 

 

৩৬ ঐ ১৯৮১-
৮৫ 

০৪ ম/- জ ◌ু ল হক ,  া ন IBCC ক ক নৗ- 
ঘটনার  ফেল  সরকােরর িত  

৫,৭৪,৮৩৫/-টাকা সংেগ ।  

       
৫,৭৪,৮৩৫/- 

 

৩৭ জখািন দ র ,    
ভালা 

১৯৮৭-
৯০ 

০২ াংেকর হাট খা  দােমর ভার া  কমকতা 
ক ক খা শ   আ সা্ৎ করায় সরকােরর িত 
৭,৯৩,০২৯ /- টাকা  সংেগ । 

৭,৯৩,০২৯ /-  

৩৮     উখািন দ র, 

    লালেমাহন 

১৯৮৮-
৯০ 

০১ বা ব যাচাইেয় া  সীমািতির  দাম ঘাটিতর 
 ি ন হাের ৫,২৬,৭২৮/৯৮টাকা আদায় যা  

এবং সীিমত দাম ঘাটিতর  বাবদ 

৫,৬৭,৩১৫/-  

৩৯    লালেমাহন খা   

      দাম ।      

১৯৮০-
৮৩ 

০১ মা ািতির  দাম ঘাটিতর  হওয়ায়  শাি  লক 
হাের ৩,৮৬,০৪৩/- টাকা আদায় যা  । 

৩,৮৬,০৪৩/-  

৪০ ঐ ১৯৮০-
৮৩ 

০২ িবেশষ বা ব িতপাদেন ৬৩,৮৫৬/-টাকা ে র  
৪৫৯ মণ ১৬ সর গম ঘাটিত া   সংেগ । 

৬৩,৮৫৬/-  

৪১ নািজর র  

খা দাম । 

১৯৮৮-
৯১ 

০১ সীমািতির  দাম ঘাটিতর  বাবদ দ লক 
ি ন হাের  ৬,১১,১১৭/-টাকা  অদায় যা  এবং 
সীিমত  ঘাটিতর  বাবদ ৪৯,৮৬৭/২৪ টাকা 

৬,৬০,৯৮৪/-  

৪২    চরশশী ষণ 

   খা  দাম 

১৯৮৫-
৮৮ 

০১ সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর  বাবদ 
দ লক হাের ১,৪০,৩৭৮/৬৮ টাকা সরকােরর 

িত যাহা আদায় যা  । 

     
১,৪০,৩৭৮/৬৮ 

 

৪৩   মন রা হািজর হাট  

   খা  দাম  

১৯৮৮-
৯০ 

০২ ধান িনলােম িব েয়র ফেল সরকােরর আিথক 
িত ২,৩৮,৫৭৬/৬৭টাকা যাহা আদায় যা  

। 

     
২,৩৮,৫৭৬/- 

 

৪৪   মন রা হািজর হাট  

    খা  দাম 

১৯৮৫-
৮৮ 

০২ সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর হওয়ায়  দ লক 
ি ন হাের দায়ী ি র িনকট থেক  আদায়  
না  করায়  িত  ১,৩৭,২৯৬/৯৪ টাকা  আদায় 

     
১,৩৭,২৯৬/৯৪ 

 



 ঘােষর হাট খা  দাম ১৯৮২-
৮৬ 

০২ জনাব শাম ল হক , উপ –খা  পিরদশক এর 
িনকট হইেত দািয়  হ া র কালীন কম া  
খা  শে র  বাবদ ১২,৫২,৭৮৬/- টাকা 

     
১২,৫২,৭৮৬/- 

 

৪৫   ভালা সদর খা  
দাম 

১৯৮৭-
৮৯ 

০৩ অেযৗি ক ভােব  গম পিরবহন করায় 
১৯,৫০৯/- টাকা িত এবং উহা আদায় যা  
। 

      ১৯,৫০৯/-  

৪৬     চরশশী ষণ 

    খা  দাম 

১৯৮০-
৮৩ 

০২ সীমািতির  দাম ঘাটিত হওয়ায় শাি লক  
হাের  ি ন  ২৯,৪৬৬/- টাকা আদায় যা  । 

      ২৯,৪৬৬/-  

৪৭   ভালা সদর খা  
দাম 

 

১৯৮৭-
৮৯ 

০১ সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর হওয়ায়  

৮,৪২,৯১৬/- টাকা যাহা আদায় যা  । 
    ৮,৪২,৯১৬/-  

৪৮    দৗলত খান ও  

  ত মি নখা           
দাম ( ােকজ) 

২০১১-
১৭ 

০৩ খা  অিধদ র , চলাচল  , সংর ন ও সাইেলা  
িবভাগ ক ক অ েমািদত  ােয়র নৗ- ট 
সংি  দােমর অ েল  থাকা ে ও সরাসির 
নৗ-পেথ খা শ  পিরবহেন চলাচল  চী নয়ন 

না কের সড়ক পেথ অিধক ে  এবং ডসপাস 

     
৪৭,৮০,৩৯৭/৮৮ 

 

৪৯    চরশশী ষণ   

   খা  দাম                

২০১৬-
১৭ 

০৭ চরশশী ষণ খা  দােমর ৩.৩৬ একর জিমর 
মে  ড় পাের সীমানা াচীেরর  বাইের 
কাটা তােরর বড়া না থাকায় ০.৬৭ একর 
জিম বদখল হওয়া খা  িবভােগর িত 

   
৫১,২৬,২৩৭/- 

 

 

বর না জলা  

:  

নং 
িত ােনরনাম 

িনরী া 
সন 

অ ে দ
নং 

আপি রিশেরানাম জিড়তটাকা 
আপি রধ

রণ 

৫০ 
জলাখা িনয় েকরকা

যালয়, বর না। 
2011-

12 
2 

দামভাড়ারিবলহেতিনধািরতহােরভ াট ও 
উৎেসআয়করক ন বকসরকািরেকাষাগােরজমানাকরায়সরকা

রররাজ িত 16,908/78 টাকা। 
16,908/78 খসড়া 

৫১ 
আমতলীএলএসিড, 

বর না 
1986-

88 
1 

সীমািতির দামঘাটিতরফেল 1,20,439/70 
টাকাএবংঅ েমািদতঘাটিতরটাকা 41,056/35 

অবেলাপনকরাহয়নাই। 

1,61,496/0
5 

খসড়া 

৫২ 
ঐ 1988-

91 
1 

দািয় ভারহ া রকােল 100% 
ওজেনখা শ াি রফেলসরকােরর 11,91,802/- টাকা িত। 

11,91,802/
- 

খসড়া 

৫৩ 
ঐ 1988-

91 
2 সীমািতির দামঘাটিতরফেলসরকােররআিথক িত। 

1,32,383/
76 

খসড়া 

৫৪ 
বতাগীএলএসিড, 

বর না 
1987-

89 
1 অ েমািদতঘ িত 25,289/- টাকাঅবেলাপনকরাহয়নাই। 

সীমািতির দামঘাটিতরফেলসরকােররআিথক িত 

1,09,763/
70 

খসড়া 



84,474/70 টাকা। 

৫৫ 
উপেজলাখা িনয় েকর
কাযালয়, পাথরঘাটা, 

বর না। 

1983-
88 

1 
য়াভার া কমকতােকেবতন ও 

ভাতািদ দানকরায়আিথক িত। 
16,475/- খসড়া 

৫৬ 
পাথরঘাটাএলএসিড, 

বর না 
1988-

92 
1 

সীমািতির দামঘাটিতমােলর বাবদ 1,74,821/42 
টাকাএবংসীমত দামঘাটিতর অবেলাপননাহওয়ায় িত 

27,768/59 টাকা। 

2,02,590/0
1 

খসড়া 

 

িপেরাজপুর জলা 

৫৭ জখািন দ র, িপেরাজ র 

1985-87 
03 

খসড়া মা ািতির  দাম ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত 
১,66,110/- টাকা এবং সীিমত ঘাটিতর ে  বাবদ 

4,787/- টাকা অবেলাপন করা হয় নাই। 

1,70,897/54 

৫৮ ষখালী এলএসিড 

1988-90 
03 

ঐ 
সীিমত ঘাটিতর ে  অবেলাপন করা হয় নাই। 

76,228/96 

 



িবভােগর



 

ঃ
নং 

াপনা
রনাম 

িনরী
াসন 

অ ে দ
নং 

অমীমাংিসতসংকলন আপি রিশ
রানাম 

জিড়ত
টাকা 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
০৮ বিরশাল 

িসএসিড, 
বিরশাল 

১৯৭২-
৭৬ 

 
সংকলন

 অ ঃ৫০ 
ানং 

৩১,   
১৯৮২-৮৩ 

সীমািতির পিরবহনঘাটিতরজ সরকােরর িত ৪৬,১৩,০
৭০/- 

িবআইডি উ িস-র 
১০২ 

ইনভেয়সসং া । 

১৯৯৬-
৯৮ 

 
সংকলন

অ ঃ 
২(৫) 
ানং ৪৫,  

১৯৯৮-৯৯ 

সীমািতির  দামঘাটিতরফেল িত ৫৯২০৯০
/- 

িন ি লকজবাবঅ
কাযালেয়র 

৮/১১/১২ি ঃ তািরেখর 
৩০৮ 

নং ারেকে রণকরাহ
য়েছ। 

১৯৯৮-
৯৯ 

 
সংকলন

উপ-
অ ঃ 
২(১০) 

১৯৯৮-৯৯ 

দােমরমা ািতির হােরেসায়ািবনৈতলঘাটিতরফ
লসরকােররআিথক িত ১৪০৬৩৬/৭৯ 

দ লকহাের ২,৮১,২৭৩/৫৮ টাকাআদায়েযা । 

২,৮১,২৭
৩/৫৮ 

িন ি লকজবাবে র
ণকরাহেয়েছ। 

২০০২-
০৩ 

২০০৪-০৫ 
সংকলন

উপ-
অ ঃ ৫(৭) 

 

সীমািতির দামঘাটিতরফেলআিথক িত ৬,৬৭,৬৮
৪/৪১ 

িন ি লকজবাবঅ
কাযালেয়র 

৩১/১২/২০১৯ি ঃ 
তািরেখর ৬১২নং 

ারেকে রণকরাহেয়েছ
। 

 

 

 



পটয়াখালী জলা  

৯ 

১০ 

১১ 

১২ 

১৩ 



 

১৪ 

১৫ 

১৬ 

১৭ 

১৮ 



ঝালকা ঠ জলা 

১৯ 

ভালা জলা 

ঃ 
নং 

হাপনার 
নাম 

িনরী া 
বছর 

 

অ ঃ 
নং 

আপি র িশেরানাম   জিড়ত টাকা  

 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
২০ জখািন 

দ র , 

      ভালা 

   
(১৯৭২-
৭৬) 

২৫ দােম ম দ খা   ঘাটিত বাবদ টাকা ১,১৭,০১৯/- 
টাকা সরকারী িত সংেগ । 

    ১,১৭,০১৯/-  

২১ জখািন 
দ র , 

     ভালা 

(১৯৮৭-
৯০) 

     
১৯৯৫-

অ ঃ০১ 

১২(১৪) 

জনাব সাম ল হক, উপ-খা  পিরদশক ক ক 
আ সাৎ করায় সরকােরর আিথক িত 
১৩,০০,৬৯৬/টাকা সংেগ । 

১৩,০০,৬৯৬/-  

২২ জখািন 
দ র , 

     ভালা 

(১৯৬৮-
৭০) 

     
১৯৭৯-

২৪ পিরবহন  কােল  ৯৬২ মন  ২৫ সর  িচিন ঘাটিতর ফেল  
১,৬০,৩৭৩/- টাকা  আদায়  যা  সংেগ  । 

১,৬০,৩৭৩/-  

২৩     
লালেমাহন 

    খা  
দাম 

১৯৯৯-
২০০০ 

১(৪৭) পিরবহন কাদার ক ক ন  কােজ চাউল পিরবহেনর 
ফেল িবন  অ  ঘাটিতর জ  সরকােরর আিথক িত 
৩৩,৯৬,৯৬৯/২০ টাকা যাহা ি ন হাের ৬৭,৯৩,৯৩৮/-
টাকা সংেগ । 

৬৭,৯৩,৯৩৮/-  

২৪    ভালা 
সদর 

   খা  
দাম  

২০০১-
০২ 

২(৩) সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর   পিরবহন কাদােরর  
িনকট হেত   ি ন  হাের আদায় না করায় 
সরকােরর  িত  ২২,৭১,০৪১ /- টাকা সংেগ । 

২২,৭১,০৪১ /-  

 



২৫     ভালা 
সদর 

   খা  
দাম 

২০০৪-
০৫ 

২(২) জনাব িমনল আলম ভার া  কমকতা  তার কায কালীন সমেয় 
৯৬৬.৮৮০ মঃ টন  গম আ সাৎ  করায় সরকােরর িত 
১,১৭,৬৬,৯২৯/- টাকা  সংেগ  ।  

 
১,১৭,৬৬,৯২৯/- 

 

২৬          ঐ ২০০৪-
০৫ 

১(১৭) এল এস িড ভালা সদেরর ২০০৩-০৪  সােলর ইনভেয়স কিপ এবং 
পিরবহন ঘাটিতর  রিজ ার পযােলাচনায়  পিরলি ত হয় য , 
সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর ফেল  ২,৭৮,৪১৬/-টাকা িত সংেগ । 

  ২,৭৮,৪১৬/-  

২৭     ভালা 
সদর 

   খা  
দাম 

২০০৪-
০৫ 

১(৮) সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর ফেল  সরকােরর আিথক িত  
৫,৯০,২০৬/-  টাকা সংেগ । 

   ৫,৯০,২০৬/-  

২৮ হািজর 
হাট খা  

     
দাম  

১৯৯৫-
৯৬ 

৬(১৮) সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর মােলর   দ লক  ি ন হাের 
আদায় না  হওয়ায়  ৫৫,৩৮০/-টাকা আদায় যা  । 

   ৬২,২৮৪/-  

 

বর না জলা 

:  

নং 
িত ােনরনাম 

িনরী াস
ন ও 

অ ে দ
নং 

সংকলনব
ছর ও 

অ ে দ
নং 

আপি রিশেরানাম জিড়তটাকা 
আপি রধ

রণ 

২৯ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

বর না। 

1972-
75 

(2) 

1983-
84 

30 

নৗকা িবর ঘটনারফলসরকােররআিথক িতিতন নহাের 
3,33,343/20 টাকা। 

3,33,343/
20 

সংকলন 

৩০ ঐ 

1972-
75 

(3) 

1983-
84 

31 

সীমািতির পিরবহনঘাটিতরজ সরকাির িতরি নহাের 
1,42,922/- 

1,42,922/- সংকলন 

৩১ 
বর নাসদরএল
এসিড, বর না 

1980-
84 

(1) 

1987-
88 

38 

181-19 সলচাউলআ সাৎ করায়সরকােররআিথক িত 
75857/- টাকা 

75,857/- সংকলন 

৩২ ঐ 
1984-

88 
1995-

96 
সীমািতির দামঘাটিতরদ লকি নহাের 

4,11,720/52টাকাএবংঅ েমািদত দামঘাটিতঅবেলাপননাহও

4,51,781/3
4 

সংকলন 



(1) 14(35) য়ায়এককহাের 40,060/82 টাকাসবেমাট 4,51,781/34 
টাকাআদায়েযা । 

৩৩ 
তালতলীএলএস

িড, বর না 

1984-
88 

(1) 

1995-
96 

14(33) 

সীমািতির দামঘাটিতরফেলদ লকি নহাের 1,93,058/-
টাকাআদায়েযা এবংঅ েমািদতঘাটিতমালামােলর  

58,148/- অবেলাপনেযা । 

1,93,.058/
- 

সংকলন 

৩৪ ঐ 

1984-
88 

(2) 

1991-
92 

11 

মা ািতির পিরবহনঘাটিতরফেলদ লকি নহােরআিথক িত 
83,920/68 টাকাএবংঅ েমািদতঘা িতর বাবদ 

6,507/40 টাকাঅবেলাপনহয়নাই। 
90,428/08 সংকলন 

 

িপেরাজপুর জলা  

৩৫ জখািন দ র, িপেরাজ র 

1982-83 

সংকলন নং-
58 

সংকলন মা ািতির  পিরবহন ঘাটিতর ে  
2,27,059/- টাকা আদায়েযা । 

2,27,059/- 

৩৬ জখািন দ র, িপেরাজ র 

1986-87 
সংকলন নং-

14 

 

ঐ 

মা ািতির  পিরবহন ঘাটিত ফেল সরকােরর 
িত 29,289/- টাকা এবং সীিমত ঘাটিতর 

ে  বাবদ 3,998/79 টাকা অবেলাপন করা হয় 
নাই। 

33,287/- 

৩৭ িপেরাজ র সদর 
এলএসিড 

1999-2000 

সংকলন নং-
11(6) 

ঐ 
দািয়  হ া রকােল ঘাটিত ও সীমািতির  দাম 

ঘাটিত হওয়ায় সরকােরর িত 

43,010/- 

৩৮ কাউখালী এলএসিড 

1999-2000 
সংকলন নং-

1(15) 

ঐ গম পিরবহন কােল ডাকািত সংঘ ত হওয়ায় 
149.145 মঃ টন গম সীমািতির  পিরবহন 

ঘাটিত জিনত িতর টাকা পিরবহন কাদােরর 
িনকট হেত দ লক ি ন হাের আদায়েযা । 

 

35,16,427/- 

৩৯ কাউখালী এলএসিড 

2004-05 

সংকলন নং-
1(7) 

ঐ মা ািতির  পিরবহন ঘাটিতর ে  আদায় না 
হওয়ায় সরকােরর িত। 

1,64,215/06

৪০ ভা ািরয়া এলএসিড 
1987-88 

সংকলন নং-
14 

ঐ মা ািতির  দাম ঘাটিতর ফেল সরকােরর 
িত। 

1,40,565/- 

৪১ ভা ািরয়া এলএসিড 
2004-05 

সংকলন নং-
1(16) 

ঐ সীমািতির  পিরবহন ঘাটিত জিনত িতর টাকা 
পিরবহন কাদােরর িনকট হেত দ লক ি ন 

হাের আদায়েযা । 

1,60,378/- 

  



 

       

 



 


