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 রং র িবভােগর অি ম আপি র তািলকাঃ 
 

 

ঃ নং াপনার নাম িনরী া 
বছর 

অ ে দ 
নং  

আপি র িশেরানাম জিড়ত টাকা ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ আখািন, রং র ২০১৪-১৬ ০১ 
 রলপথ সং  ক স েহ খা শ  পিরবহেণ রলপেথ 
চলাচল চী জারী না কের সড়ক পেথ চলাচল চী জারী করায় 
সরকােরর িত টাকা।  

৩৯৫৮৬১৬  

২ ঐ ২০১২-১৪ ০২ 
 রলপেথ সং  ক স েহ খা শ  পিরবহেণ রলপেথ 
চলাচল চী জারী না কের সড়ক পেথ চলাচল চী জারী করায় 
সরকােরর িত টাকা।  

১৯৬১০১০  

৩ ঐ ২০১২-১৪ ০৩ 

কাদােরর/কিমশন/এেজ  এর গাফলিত বা ঃ াময় জ  
রলপেথ পিরবািহত মালামােলর ঘাটিত সংঘ ত হেলও ঘাটিত 

পে র  দড় ন হাের আদায় না কের এক ন হাের আদায় 
করায় সরকােরর িত টাকা। 

২৫৯৭৪৪  

৪ ঐ ২০১২-১৪ ০৪ 
 সড়ক পিরবহেণ িনেয়ািজত কাদার চলাচল চী ত খা শ  
পিরবহেণ থ হওয়া সে ও ি পে র শতা যায়ী জামানত 
বােজয়া  না করায় সরকােরর িত টাকা। 

২৫০০০০  

৫ লালমিনরহাট ২০১৪-১৬ ০১ 
রেলর পিরবেত সড়ক পেথ চী ণীত হওয়ায় সরকােরর িত 

টাকা  ১৪১৬৩৬৪  

৬ ঐ ২০১৪-১৬ ০৪ 
সরাসির পেথ খা  পিরবহন না কের িভ  পেথ প  পিরবহন 
করায় সরকােরর িত টাকা  ২৪৯৯২৬  

৭ ঐ ২০১৪-১৬ ০৭ 
 খরেচর পিরবেত বিশ খরেচ প  পিরবহন করায় 

সরকােরর িত টাকা  ৪০০৭৫৬  

৮ ঐ ২০১৪-১৬ ০৮ 
খা  শ  পিরবহেনর থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  
না করায় সরকােরর িত ৬০০০০০  

৯ 
উপেজলা খা  
িনয় ক দ র, 
আিদতমারী 

২০১০-১৬ ০২ 
িভিজএফ খােত আতপ চােলর পিরবেত িস  চােল িবতরণ 
করায় িত ১৪৭৪৬০  

১০ 
উপেজলা খা  
িনয় ক দ র, 

কালীগ  
২০১০-১৬ ০১ 

ম রী িবহীন পেদ লাক িনেয়ািজত রেখ বতন ভাতা দান 
করায় সরকােরর িত  ৪২৩২৬৭  

১১ 
উপেজলা খা  
িনয় ক দ র, 

হাতীবা া 
২০১০-১৬ ০২ 

য়া কে র িবপরীেত িজআর খােত ১০০ ম.টন চােলর িডও 
ই  করায় সরকােরর িত ৩৩৮৯০০০  

১২ 
উপেজলা খা  
িনয় ক দ র, 

পাট াম 
২০১০-১৬ ০৩ 

কতন ত ভ াট ও আয়কর এর িবপরীেত জমা ত চালােনর 
কিপ স হ সংি  িহসাব র ণ অিফস হেত যাচাই না করায়  

িতর স াবনা  
৪৪২৪৭৮  

১৩ 
লালমিনরহাট খা  

দাম 
২০০৮-১০ ০১ 

রল পেথর পিরবেত সড়ক পেথ প  পিরবহন করায় সরকােরর  
িত ১৩৭৫৪১৭  

১৪ ঐ ২০১০-১৬ ০১ 
খা শ  িবতরণ নীিত লংঘন বক ওয়ােরি  ভে র মা েম 
মালামাল িবতরণ বক দাম ঘাটিতর িবধা হণ করায় 
সরকােরর িত 

১৭৫৯৩৪  

১৫ ঐ ২০১০-১৬ ০৪ 
খা শ  পিরবহেনর থ কাদারেদর জামানত বােজয়া  না 
করায় সরকােরর িত ৪০০০০০  

১৬ ঐ ২০১০-১৬ ০৬ 
রল পেথর পিরবেত সড়ক পেথ খা শ  পিরবহন করায় 

সরকােরর আিথক িত টাকা  ৬২৩৫০৮  

১৭ িত া খা  দাম ১৯৮৪-৮৯ ০১ 
রল যােগ খা শ  পিরবহনকােল সীিমত ও সীমািতির  

পিরবহন ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত টাকা  ৫৯১৬৬৫.৯৩  

১৮ ঐ 
১৯৮৯- 

৯১ 
০১ 

রলওেয় পিরবহেন খা শ  সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর 
ফেল সংি  ি / ি বেগর টাকা হইেত শাি লক ি ন 
হাের ৭৩৫৭৮৭.৯০ টাকা সবেমাট  

৭৫৮৪২৩  

১৯ 
আিদতমারী খা  

দাম 
১৯৮২-৮৫ ০১ 

সীমািতির  রলওেয় পিরবহন ঘাটিতর ফেল সরকােরর টাকা 
৩৮০৭৩২.৪৭ আিথক িত দ  হাের   ৭৬১৪৬৪.৯০  

২০ ঐ ২০০৮-১০ ০১ 
রল পেথর পিরবেত সড়ক পেথ প  পিরবহন করায় সরকােরর 
িত ৮৭২৭৩৭  

২১ ঐ ২০১০-১৪ ০১ 
ি ব  পিরবহন কাদার ক ক খা শ  সরবরােহ থ 

হওয়া সে ও জামানত বােজয়া  না করায় িতর টাকা  ৪০০০০০  

২২ ঐ ২০১৪-১৬ ০১ 
রল পেথর পিরবেত সড়ক পেথ চী নীত হওয়ায় সরকােরর 
িত ৪৩৬৫৭৬  
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২৩ ঐ ২০১৪-১৬ ০৪ 
 খরেচর পিরবেত বিশ খরেচ প  পিরবহন করায় 

সরকােরর  িত  ১৩১২৭৪  

২৪ কািকনা খা  দাম ১৯৮৪-৮৮ ০৩ রলওেয় ক প র িনকট দাবী ত ৮৪৭১০১/- টাকা অনাদায়ী  ৮৪৭১০১  

২৫ ঐ ১৯৮৮-৯১ ০১ 
সীমািতির  পিরবহন ঘাটিত হওয়ার ফেল সংি  

ি / ি বেগর িনকট হেত দ লক হাের ৮৫০৬৭৩/- টাকা 
আদায়েযা   

৮৫০৬৭৩  

২৬ ঐ ১৯৯১-৯৪ ০১ 
সীমািতির  রলওেয় পিরবহন ঘাটিতর ফেল ঘাটিত 
আদায়েযা   ৭১৫৭৫৩.৬৮  

২৭ ঐ ২০১০-১৪ ০১ 
খা শ  সরবরােহ থ হওয়া সে ও পিরবহন কাদােরর 
জামানত বািতল না করায় িত  ১০০০০০  

২৮ 
ভাটমারী খা  

দাম 
১৯৯১-৯৪ ০১ 

রলেযােগ পিরবহনকােল মা ািতির  পিরবহন ঘাটিত হওয়ায় 
সীিমত ঘাটিত  একক হাের এবং মা ািতির  ঘাটিতর  
শাি লকহাের আদায়েযা  টাকা  

২৫১৭০৪  

২৯ 
হাতীবা া খা  

দাম 
১৯৮০-

৮৩ 
০৩ ব ার িতপাদেন খা  ঘাটিত হওয়ায়  ৪৯৬০৮  

৩০ ঠা রগ ও ১৯৯০-৯১ ২ ঠা রগ ও সদর খা  দােম ১১৮৯ ম.টন িচিন রেস পিরনত 
হওয়ায় িত 

৩০৯১৪.০০  

৩১ ঠা রগ ও ২০০৮-১০ ৫ খা  শ  পিরবহেন থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  
যা  টাকা 

১০০০০০০.০০  

৩২ ঠা রগ ও ২০০৮-১০ ১ রেলর পিরববেত সড়ক পেথ চী ণীত হওয়ায় সরকােরর 
িত 

৮৩২৬৮৬৪.০০  

৩৩ ঠা রগ ও ২০১১-১৬ ২ খা  শ  পিরবহেন থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  
যা  টাকা 

১৬৫০০০০.০০  

৩৪ উপেজলা খা  
িনয় েকর দ র, 
ঠা রগ ও সদর 

১৯৯১-৯২ ১ সরকারী িনেদশ ল ন কের প ী রশন িডলারেদর 
২৭৫৭৪১.৭৮ টাকা ে র ৩৫.৫৬৭ ম.টন চাল সরবরােহর 

আেদশ দান সরকারী িত আদায়েযা  

৯৩৯৯৮.০০  

৩৫ ঠা রগ ও সদর 
এলএসিড, ঠা রগ ও 

১৯৯১-৯২ ১ সীিমত দাম ঘাটিতর ফেল সরকােরর আিথক িত ১১৭২৯০.০০  

৩৬ ঠা রগ ও সদর 
এলএসিড, ঠা রগ ও 

১৯৯১-৯২ ৩ সীমািতির  ঘাটিতর কারেন রলওেয়র িনকট পশ ত দাবীর 
অনাদায়ী টাকা 

২৮৭১৭.০০  

৩৭ ঠা রগ ও সদর 
এলএসিড, ঠা রগ ও 

২০১১-১৫ ৩ চাল সরবরাহ না করা সে ও ি ব  িমলারেদর জমানত 
বােজয়া  না করায় সরকােরর িত 

২৪৭৫৪০.০০  

৩৮ ঠা রগ ও সদর 
এলএসিড, ঠা রগ ও 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০, 
উপ-অ ঃ 

১.২.১ 

সরাসির উৎপাদক ষকেদর িনকট হেত ধান ও গম েয়র ে  খা  
িবভােগর ল  ও উে  অিজত হয়িন 

১৬২২৪২০.০০ পারফরেম  

৩৯ ঠা রগ ও সদর 
এলএসিড, ঠা রগ ও 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০, 
উপ-অ ঃ 

১.২.১ 

সরাসির উৎপাদক ষকেদর িনকট হেত ধান ও গম েয়র ে  খা  
িবভােগর ল  ও উে  অিজত হয়িন 

৭৮৩৯৪৪.০০ পারফরেম  

৪০ িশবগ  এলএসিড, 
ঠা রগ ও 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০, 
উপ-অ ঃ 

১.২.১ 

সরাসির উৎপাদক ষকেদর িনকট হেত ধান ও গম েয়র ে  খা  
িবভােগর ল  ও উে  অিজত হয়িন 

১১৫৮৫৭৯.০০ পারফরেম  

৪১ িশবগ  এলএসিড, 
ঠা রগ ও 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০ 
উপ-অ ঃ 

১.২.২ 

ধান েয়র ে  অিধক সং াক ষকেক সরকােরর িনকট ধান িব েয়র 
েযাগ দােনর িবষেয় খা  িবভােগর ল  ও উে  অিজত হয়িন। 

২০৭০০০০.০০ পারফরেম  

৪২ িশবগ  এলএসিড, 
ঠা রগ ও 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০, 
উপ-অ ঃ 

১.২.১ 

সরাসির উৎপাদক ষকেদর িনকট হেত ধান ও গম েয়র ে  খা  
িবভােগর ল  ও উে  অিজত হয়িন 

১১২৮৯৬০.০০ পারফরেম  

৪৩ িহয়া এল.এস.িড, 
ঠা রগ ও 

২০১১-১৫ ১ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জমানত বােজয়া  টাকা ৭২৪৬৪০.০০  

৪৪ িহয়া এল.এস.িড, 
ঠা রগ ও 

২০১১-১৫ ২ দােম ধারণ মতার অিতির  চাল য় করায় িত ১১০৪৮৫৫.০০  

৪৫ িহয়া এলএসিড, 
ঠা রগ ও 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০, 
উপ-অ ঃ 

১.২.১ 

সরাসির উৎপাদক ষকেদর িনকট হেত ধান ও গম েয়র ে  খা  
িবভােগর ল  ও উে  অিজত হয়িন 

১৫২০৭৬.০০ পারফরেম  

৪৬ িহয়া এলএসিড, 
ঠা রগ ও 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০, 
উপ-অ ঃ 

১.২.১ 

সরাসির উৎপাদক ষকেদর িনকট হেত ধান ও গম েয়র ে  খা  
িবভােগর ল  ও উে  অিজত হয়িন 

১৯১৬৩৪৮.০০ পারফরেম  

৪৭ িহয়া এলএসিড, 
ঠা রগ ও 

ঐ অ ঃ ১.০, 
উপ-অ ঃ 
১.২.৫ 

ানীয় িষ অিফস ক ক িনধািরত ষকেদর িব য়েযা  ধান/গেমর 
পিরমােণর চেয় বিশ য় করায় অিতির  ধান/গম/ েয়র উৎস স েক 

িনরী ায় িনি ত হওয়া যায়িন। 

১৯৭৮০০০.০০ পারফরেম  

৪৮ ীহাট এলএসিড, 
ঠা রগ ও 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০, 
উপ-অ ঃ 

১.২.১ 

সরাসির উৎপাদক ষকেদর িনকট হেত ধান ও গম েয়র ে  খা  
িবভােগর ল  ও উে  অিজত হয়িন 

৬১৪৭৪৪.০০ পারফরেম  

৪৯ পীরগ  এল.এস.িড, 
ঠা রগ ও 

১৯৮০-
৮৩ 

 

২ সীমািতি  রল পিরবহন ঘাটিত বাবদ টাকা ৭০৫০২৪.১৫ যা 
ি ণ হাের আদায়েযা  

১৪১০০৪৮.০০  
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৫০ পীরগ  এলএসিড, 
ঠা রগ ও 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০, 
উপ-অ ঃ 
১.২.৩ 

ষকেদর িনকট হেত য়া িষ উপকরণ সহায়তা কােডর িবপরীেত ধান য় 
করায় েয়র ে  দ তা, তা ও িমত িয়তা অিজহ হয়িন। 

৭৩৬০০০.০০ পারফরেম  

৫১ রানীশংৈকল এলএসিড, 
ঠা রগ ও 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০,  
উপ-অ ঃ 

১.২.১ 

সরাসির উৎপাদক ষকেদর িনকট হেত ধান ও গম েয়র ে  খা  
িবভােগর ল  ও উে  অিজত হয়িন 

৮৪৯৮৯৬.০০ পারফরেম   

৫২ রানীশংৈকল এলএসিড, 
ঠা রগ ও 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০,  
উপ-অ ঃ 

১.২.১ 

সরাসির উৎপাদক ষকেদর িনকট হেত ধান ও গম েয়র ে  খা  
িবভােগর ল  ও উে  অিজত হয়িন 

১৫১৯৮৪০.০০ পারফরেম   

৫৩ বািলয়াডা ী এলএসিড, 
ঠা রগ ও 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০,  
উপ-অ ঃ 

১.২.১ 

সরাসির উৎপাদক ষকেদর িনকট হেত ধান ও গম েয়র ে  খা  
িবভােগর ল  ও উে  অিজত হয়িন 

২৭৬৪৯৭২.০০ পারফরেম   

৫৪ লািহড়ীহাট এলএসিড, 
ঠা রগ ও। 

২০১৫-১৭ অ ঃ ১.০,  
উপ-অ ঃ 

১.২.১ 

সরাসির উৎপাদক ষকেদর িনকট হেত ধান ও গম েয়র ে  খা  
িবভােগর ল  ও উে  অিজত হয়িন 

৫৪০৭৫৭৬.০০ পারফরেম   

৫৫ িদনাজ র িসএসিড ১৯৯০-৯১ ০২ রলওেয় ক পে র িনকট দাবী ত ৫,৯৬,০৮৬/- টাকা আদায় 
যা  

৫৯৬০৮৬  

৫৬ ঐ ১৯৯০-৯১ ০৩ রেল ৪৪.৪২৩ ম.টন গম িবিন  হওয়ায় ফেল সরকােরর িত 
২,৮১,৬২৯/- টাকা 

২৮১৬২৯  

৫৭ ঐ ১৯৯৩-৯৪ ০১ মালামাল আ সাৎ করার ফেল সরকােরর িত  আদায় যা  
টাকা ৬৯,৩৪,৬১৬/- 

৬৯৩৪৬১৬  

৫৮ ঐ ১৯৯৩-৯৪ ০২ সীমাির  দাম ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত  আদায় যা  
টাকা ১২,৫৬,৯০৭/- 

১২৫৬৯০৭  

৫৯ ঐ ১৯৯৩-৯৪ ০৩ অিনয়িমত ভােব ম দ ১,১৫,৭১০/- টাকার অিতির  মালামাল 
সংর ন 

১১৫৭১০  

৬০ ঐ ১৯৯৩-৯৪ ০৪ রল পিরবহেন া  মােলর সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর ফেল 
সরকােরর িত  টাকা ১,১৮,৮৪৬/- আদায় যা  

১১৮৮৪৬  

৬১ ঐ ১৯৯৩-৯৪ ০৫ অিনয়িমত ভােব কমচারী িনেয়াগ কিরয়া বতন ভাতা পিরেশাধ 
করার ফেল সরকােরর আিথক িত টাকা ১২,৮৯,০৮৫/- 

১২৮৯০৮৫  

৬২ ঐ ১৯৯৪-৯৫ ০২ সীমািতির  দাম ঘাটিতর  দ লক ি ন হাের 
১১,০১,৬৯২/- টাকা আদায় যা  

১১০১৬৯২  

৬৩ ঐ ১৯৯৪-৯৫ ০৪ সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিতর ফেল দ লক হাের 
২,০৭,৯২৮/-আদায় যা  

২০৭৯২৮  

৬৪ ঐ ১৯৯৪-৯৫ ০৫ বা ব  যাচাইকােল বাটখরা ঘাটিত হওয়ায় সরকাির িত  
টাকা ৭১,১১৯/- 

৭১১১৯  

৬৫ ঐ ১৯৯৭-৯৮ ০১ রল কাদার ক ক মা ািতির  পিরবহন ঘাটিত হওয়ায় ফেল 
সরকােরর িত টাকা ৯০,৮১৫/- যাহা রল কাদােরর িনকট 

আদায় যা  

৯০৮১৫  

৬৬ ঐ ২০০২-০৩ ০৭ সবােপ া কম েয় খা শ  পিরবহন না করায় সরকারী িত 
৩,৯৩,৬৪৩/- 

৩৯৩৬৪৩  

৬৭ ঐ ২০০২-০৩ ০৮ সীমািতির  রলপিরবহণ ঘাটিতর জ  সরকারী িত 
১০৩০৯৬৮.৪৯ 

১০৩০৯৬৮.৪৯  

৬৮ ঐ ২০০৭-০৮ ০৩ সড়ক ও রল পেথ খা শ  পিরবহন কােল ব াসহ 
সীমািতির  পিরবহন ঘাটিত হওয়ায় িত ১,১৯,৯০৪/- 

১১৯৯০৪  

৬৯ ঐ ২০১১-১২ ০৪ খা  শ  পিরবহন থ কাদার গেনর জামানত বাবদ 
২,০০,০০০/- টাকা বাজায়া  যা  

২০০০০০  

৭০ ঐ ২০১২-১৪ ০৩ খা শ  পিরবহেন থ কাদার গেনর জামানত বােজয়া  
যা  টাকা ৫,০০,০০০/- 

৫০০০০০  

৭১ ঐ ২০১৪-১৫ ০১ খা শ  পিরবহেন থ কাদার গেনর জামানত বােজয়া  
যা  টাকা ৩২,০০,০০০/- 

৩২০০০০০  

৭২ ঐ ২০১৫-১৬ ০১ রলপেথ া াম না কের সড়কপেথ া াম করায় সরকােরর 
িত ৫,৭৪,৬৭১/- 

৫৭৪৬৭১  

৭৩ ঐ ২০১৫-১৬ ০২ খা শ  পিরবহেন থ কাদার/ কাদার গেনর জামানত 
ি  অ যায়ী বােজয়া  না করায় িত ৭,৫০,০০০/- 

৭৫০০০০  

৭৪ ঐ ২০১৫-
২০১৭ 

০২ ষকেদর িনকট হেত সরাসির ধান/গম েয়র ে  ত 
ষক িনবাচন ি য়ায় দ তা, তা এবং খা  িবভােগর 

ল  ও উে  অিজত হয়িন। 

৪৮৬৩৩৯৬  

৭৫ প গড় ২০০৮-১২ ২ লাই/০৮ মােস িভিজিড খােত চােলর িডও ই /সরবরাহ বে র 
িনেদশ থাকা সে ও িডও ই  এবং িবতরণ করায় সরকােরর িত।  

৮৩১৩৩৯.০০ ০৫/০২/২০১৪ ি : এবং 
০৫/০১/২০১৬ ি : তািরেখ ি -
প ীয় সভায় িন ি র পািরশ 
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৭৬ ঐ ২০০৮-১২ ৬ প  পিরবেণ থ কাদােরর জামানত বােজয়া  না করায় 
সরকােরর  িত  

১২০০০০.০০ ০৫/০২/২০১৪ ি : 
এবং ০৫/০১/২০১৬ 

ি : তািরেখ ি -
প ীয় সভায় 

িন ি র পািরশ 

৭৭ ঐ ২০১২-১৫ ১ খা শ  পিরবহেন থ কাদারগেণর জামানত ি  অ যায়ী 
বােজয়া  না করায় িত  

২৫০০০০.০০ ০৫/০৮/২০১৮ ি : 
তািরেখর ি -প ীয় 

সভায় িন ি র 
পািরশ। 

৭৮ প গড় সদর 
এলএসিড 

২০০০-০২ ১ ি ব  িমলারগেণর সরবরাহ ত চােলর  পিরেশাধকােল 
উৎেস আয়কর কতন না করায় ও কম কতন করায় সরকাির 

িত ।  

৮৮৯১০.০০ ০৫/০২/২০১৪ ি :  
ও  ০৫/০৮/২০১৮ 
তািরেখ ি -প ীয় 
সভায় িন ি র 

পািরশ 

৭৯ ফিকরগ  এলএসিড ১৯৯৯-
২০০২ 

১ িব ল পিরমাণ প  ব াসহ আ সাৎ ও সীমািতি  দাম 
ঘাটিত করায়  সরকাির িতর টাকা দ হাের  

৩৭৪৬৮৩২.৯৪ ০৫/০৮/২০১৮ ি : 
তািরেখর ি -প ীয় 

সভায় িন ি র 
পািরশ। 

৮০ প গড় সদর 
এলএসিড 

১৯৯৭-
২০০০ 

৩ রল পিরবহেণ মা ািতির  পিরবহণ ঘাটিতর ফেল িত ।  ৬৪৮৯৫.০০ রল পিরবহণ 
সং া  

৮১ দবীগ  এলএসিড ১৯৮৩-
৮৮ 

২ সীমািতির  রল পিরবহণ ঘাটিতর ফেল সীিমত ঘাটিতসহ 
সীমািতির  ঘাটিতর জ  শাি লক হাের আদায় যা   

৪৯৭১৯৮.৩০ রল পিরবহণ 
সং া  

৮২ ফিকরগ  এলএসিড ১৯৮৩-
৮৮ 

৩ ধােনর দর কমার সংবাদ পাওয়া সে ও েবর েল ধান য় 
করায় িত   

৫২৩৩.০০  

৮৩ জলা খা  িনয় ক 
দ র, প গড়। 

১৯৮৯-৯১ ৯ সীমািতির  দাম ঘাটিতর দায় দািয়  িনধারণ বক আদায় 
না করায় িত  

২২৩৪৯.০০ মামলা চলমান 

৮৪ িমজা র এলএসিড ১৯৮৮-
৮৯ 

১ জনাব ল আবছার া ন ভার া  কমকতা িমজা র 
খা দাম ক ক খা শ  ও খািলব া আ সাৎ করায় িত  

শাি লক হাের  

১০৮১৭৯৩.২০ মামলা চলমান 

৮৫ ঐ ১৯৯০-৯১ ৪ িবিল সময় িহসােব কার পির আ য় হণ কিরয়া কম মালামাল 
দান করা  িত   

৯৫১৪৩.০০ মামলা চলমান 

৮৬ ভজন র এলএসিড ১৯৮২-৮৭ ১ য়া ওজন মান ম দ সনদপ  ই  কিরয়া জনাব িজ র রহমান 
ভার া  কমকতা দাম র ক ক ক শাি লকহাের  

১৮০০২৮.০০ মামলা চলমান 

৮৭ ঐ ১৯৮২-৮৭ ৩ খািলব া ঘাটিত হওয়ায় সরকােরর িত   ৩৮২৪০.০০ মামলা চলমান 

৮৮ িদনাজ র 
লহাট এলএসিড, 
সদর, িদনাজ র 

২০০৩-০৭ ০১ অপিরকি ত ও অসম য়হীন চী ণীত হওয়ায় সরকারী িত 
৯,২৭,১৫৫/- টাকা। 

৯২৭১৫৫  

৮৯ জলা খা  িনয় ক 
দ র িদনাজ র 
এর আওতাধীন 

(িহিল এলএসিড) 

২০০৬-
০৮ 

০৪ িভ-ইনভেয়স নং-১৬৭০৯৫১ তািরখ-২৩/০১/২০০৯ ত ২৮৪ 
ব ায় ২৪.০২৫ মঃ টন চাল রণ না কের ক হেত রণ 

দিখেয় আ সাৎ করায় িত ৭,২১,৯৮৪/- টাকা। 

৭২১৯৮৪  

৯০ ভবানী র এলএসিড 
পাবত র, 
িদনাজ র 

২০১২-১৩ ০৫ মালামাল পিরবহেণ থ কাদার এর জামানেতর অথ 
বােজয়া  না করায় সরকারী িত = ৪,০০,০০০/- টাকা। 

৪০০০০০  

৯১ জলা খা  িনয় ক 
দ র, িদনাজ র 

২০০৮-০৯ 
 

১১ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  
যা  টাকা ৫,৫০,০০০/-। 

৫৫০০০০  

৯২ জলা খা  িনয় ক 
দ র, িদনাজ র 

১৯৯৭-৯৯ 
 

০৫ সীমািতির  দাম ঘাটিতর  বাবদ ৩৪৯৫০/- টাকা আদায় 
না হওয়ায় সরকােরর িত। 

৩৪৯৫০  

৯৩ জলা খা  িনয় ক দ র 
এর আওতাধীন লহাট, 

কাহােরাল, 
সতাবগ , কিবরাজহাট, 

িবরল, লবাড়ী পাবত র 
ও ভবানী র এলএসিড 

িদনাজ র 

২০১১-১২ ০৪ খা  শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত 
বােজয়া েযা  টাকা ১২,০০,০০০/-। 

১২০০০০০  

৯৪ জলা খা  িনয় ক 
দ র িদনাজ র 

 

২০০৮-০৯ 
 

০৩ িমটার গজ রল হড রণ কন  হেত িমটারেগজ রল হড াপক কে  
এবং ড গজ রল হড রণ ক  হেত ডেগজ রল হড াপক কে  রল 
পেথ চী জারী/ ণয়ন না কের িমটারেগজ রল হড রণ ক  হেত ড গজ 

রল াপক কে  এবং ডেগজ রল হড রণ ক  হেত িমটার গজ 
রলেহড াপক কে  সড়ক পেথ (একই চীেত) খা শ  রেনর চী জারী/ 

ণয়ন করায় সরকােরর িত টাকা ৯,০৫,৯৯০/- 

৯০৫৯৯০ 
 

 

৯৫ জলা খা  িনয় ক 
দ র িদনাজ র 

 

২০০৯-১১ ০৪ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  
টাকা ৯০০০০০/- । 

৯০০০০০  
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৯৬ িহিল এলএসিড 
হািকম র, 
িদনাজ র 

২০০২-০৫ 
 

০২ রলওেয় পিরবহণ কাদার ক ক হীত  ব াসহ ভাল চাল 
জমা না করায় িত টাকা ৭,৬৯,৪৫৬/-। 

৭৬৯৪৫৬  

৯৭ মংগল র এলএসিড 
িবরল, িদনাজ র 

২০০২--
০৬ 

০১ ম  খাে র অ পেযাগী চাল রণ করায় সরকােরর িত 
টাকা ৪৪,৭৬,৭৩৩/-। 

৪৪৭৬৭৩৩  

৯৮ লবাড়ী এলএসিড ২০১২-১৪ ০১ রেলর পিরবেত সড়ক পেথ চী ণীত হওয়ায় সরকােরর 
আিথক িত টাকা ৭,৬৩,৮৯০/- 

৭৬৩৮৯০  

৯৯ গ গী এলএসিড 
ঘাড়াঘাট, 
িদনাজ র 

২০০৯-১৪ 
 

০১ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  না 
করায় সরকােরর আিথক িত ৪,০০,০০০/- টাকা। 

৪০০০০০  

১০০ জলা খা  িনয় ক 
দ র 

িদনাজ র 

২০১২-১৪ 
 

০২ রেলর পিরবেত সড়ক পেথ চী ণীত হওয়ায় সরকােরর িত 
টাকা ২,৪৭,৩৪৮/- 

২৪৭৩৪৮  

১০১ িহিল এলএসিড 
হািকম র, 
িদনাজ র 

২০০৯-১৪ 
 

০২ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  না 
করায় সরকােরর আিথক িত ৫,০০,০০০/- টাকা। 

৫০০০০০  

১০২ িচিররব র 
এলএসিড 

২০১১-১৪ 
 

০১ রেলর পিরবেত সড়ক পেথ চী ণীত হওয়ায় সরকােরর 
আিথক িত টাকা ২,২৭,৬৬৫/- 

২২৭৬৬৫  

১০৩ আমবাড়ী এলএসিড 
িচিররব র, 
িদনাজ র 

২০১১-১৪ 
 

০১ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  না 
করায় সরকােরর আিথক িত ৮,৫০,০০০/- টাকা। 

৮৫০০০০  

১০৪ চরকাই এলএসিড 
িবরাম র, 
িদনাজ র 

২০০৯-১৪ 
 

অ ঃ-০২ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  না 
করায় সরকােরর আিথক িত ১,৫০,০০০/- টাকা। 

১৫০০০০  

১০৫ হিরপাড়া 
এলএসিড,েঘাড়াঘাট, 

িদনাজ র 

২০০৯-১৪ 
 

অ ঃ-০১ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  না 
করায় সরকােরর আিথক িত ২,০০,০০০/- টাকা। 

২০০০০০  

১০৬ মনমথ র এলএসিড 
পাবতী র, 
িদনাজ র। 

২০০৯-১৪ 
 

অ ঃ-০১ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  না 
করায় সরকােরর আিথক িত ১,৫০,০০০/- টাকা। 

১৫০০০০  

১০৭ মািদলাহাট 
এলএসিড 

লবাড়ী, িদনাজ র 

২০০৯-১৪ 
 

অ ঃ-০১ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত 
বােজয়া েযা  ৪,৫০,০০০/- টাকা। 

৪৫০০০০  

১০৮ রানীরব র 
এলএসিড 

িচিররব র, 
িদনাজ র। 

২০০৮-১৪ 
 

অ ঃ-০১ সীিমত দাম ঘাটিত দিখেয় সীমািতির  দাম ঘাটিত হন 
করায় দ লক ি ন হাের আদায়েযা  ৪২,২৭৬/-। 

৪২২৭৬  

১০৯ সতাবগ  এলএসিড 
বাচাগ , িদনাজ র 

২০১২-১৪ 
 

অ ঃ-০৪ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  না 
করায় সরকােরর আিথক িত ৪৬,৫০,০০০/- টাকা। 

৪৬৫০০০০  

১১০ সতাবগ  এলএসিড 
বাচাগ , িদনাজ র 

২০১২-১৪ 
 

০১ চলাচল চী জারীর সময় আিথক সা য়নীিত অবল ন না কের 
রেলর পিরবেত সড়ক পেথ খা শ  পিরবহণ করায় 

সরকােরর িত ২০,২২,২৮৮ টাকা। 
 

২০২২২৮৮  

১১১ বীরগ  এলএসিড 
বীরগ , িদনাজ র 

২০১১-১৪ 
 

অ ঃ-০১ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  না 
করায় সরকােরর আিথক িত ৯,০০,০০০/- টাকা। 

৯০০০০০  

১১২ ঘাড়াঘাট এলএসিড 
ঘাড়াঘাট, 
িদনাজ র 

২০০৯-১৪ 
 

অ ঃ-০২ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  না 
করায় সরকােরর আিথক িত ২,০০,০০০/- টাকা। 

২০০০০০  

১১৩ ঘাড়াঘাট এলএসিড 
ঘাড়াঘাট, 
িদনাজ র 

২০০৯-১৪ 
 

অ ঃ-০৬ াপক কে  খািল জায়গা না থাকা/ পযা  ম দ থাকা সে ও 
অ েয়াজনীয় চীর মা েম তথায় খা শ  রণ ও তা অ  
কে  গিত পিরবেত (উওঠঊজঞঊ) করায় সরকােরর িত। 

৩৩৮৯৯৬  

১১৪ ভা িরয়া এলএসিড 
নবাবগ , 
িদনাজ র। 

২০০৯-১৪ 
 

০১ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারগেণর জামানত বােজয়া  না 
করায় সরকােরর আিথক িত ২,৫০,০০০/- টাকা। 

২৫০০০০  

১১৫ খানসামা এলএসিড, 
খানসামা, 
িদনাজ র। 

১৯৯১-৯৩ ০১ া ন ভার া  কমকতা জনাব আঃ রব ক ক ১২৩৫৩১৩/- 
টাকা ে র খা শ   আ সাৎ যাহা শাি লক ি নহাের 

২৭,৭০,৭৬২/- টাকা আদায়েযা । 

২৪৭০৭৬২  

১১৬ উপেজলা খা  
িনয় েকর কাযালয়, 

হািকম র, 
িদনাজ র 

২০০৯-১৬ ২ াবেরট না থাকা সে ও িহিল খা দােম সরকারী বাসায় 
বসবাসকারী ভার া  কমকতােদর িনকট হেত াবেরেট 

বাসাভাড়া কতন না করায় িত । 

১৩৭৪৭৯  
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১১৭ ’’ ’’ ৩ সং হীত খা শে র  িবলে  পিরেশাধজিনত দ দান 
সরকােরর িত । 

১০৬৭৪৪  

১১৮ িড় াম 
রাজারহাট এলএসিড 

১৯৯৭-
২০০০ 

০১ রলওেয় পিরবহেণ সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর ফেল িত ৮৫৩১৭৪  

১১৯  
উিল র এলএসিড 

১৯৮৮-
১৯৮৯ 

০১ মা ািতির  রল পিরবহণ ঘাটিতর ফেল িত ১০৮১৭০৮  

১২০ িড় াম সদর 
এলএসিড 

১৯৮৯-৯০ ০১ সীমািতির  পিরবহণ ঘাটিতর ফেল িত ৭৬০১১১  

১২১ রং র ২০১১-১২ ০১ িভিজিড খােত গেমর পিরবেত চাল সরবরাহ করায় িত 
৯০৭৮৭৬০/৬০ টাকা।  

৯০৭৮৭৬০.৬০  

১২২ ঐ ২০০৮-১১ ০১ ি ত চালকল িমলারগণেক বরা প  অ যায়ী চাল সরবরাহ 
না করা সে ও জামান বােজয়া  না করায় িত ১৪৪২৬০৮/- 

টাকা।  

১৪৪২৬০৮  

১২৩ ঐ ২০০৮-১১ ০৩ ি ত চালকল িমলারগণেক সরবরাহ ত ব ার  আদায় 
না করায় িত ১১০২০১০/- টাকা।  

১১০২০১০  

১২৪ ঐ ২০১২-১৪ ০২  রল পেথর পিরবেত সড়ক পেথ চলাচল চী নয়ণ করায় 
িত ১৯৭২৪২/- টাকা।  

১৯৭২৪২  

১২৫ রং র সদর 
এলএসিড, রং র 

১৯৯১-৯২ ০১ সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিতর ১৮৩৯১৩/- টাকা। (েরল) ১৮৩৯১৩  

১২৬ ঐ ২০১২-১৬ ০১ রল পথ সং  ক  স েহ খা শ  পিরবহেন চলাচল চী 
জারী না কের সড়ক পেথ চলাচল চী জারী করায় সরকােরর 

িত ৪৬৮৭২/- টাকা।  

৪৬৮৭২  

১২৭ ঐ ২০১২-১৬ ০২ খা শ  পিরবহেন থ কাদারেদর জামানত বােজয়া  না 
করায় িত ১৪,৫০,০০০/- টাকা।  

১৪৫০০০০  

১২৮ উপেজলা খা  
িনয় েকর কাযালয়, 

পীরগ , রং র। 

২০১২-১৪ ০১ এলএসিড কায়াটাের বসবাস করা সে ও সরকাির িবিধ 
অ সাের বাড়ী ভাড়া কতন না করায় িত ২০৫৪১৫/- টাকা।  

২০৫৪১৫  

১২৯ বদরগ  এলএসিড, 
রং র 

১৯৮২-৮৫ ০৩ রলওেয়র দাবী অনাদায়ী ৪১৪৭৪২৮/- টাকা। (েরল) ৪১৪৭৪২৮  

১৩০ ঐ ১৯৮৯-৯০ ০১ রল পিরবহন ঘাটিত িত ১৫২১৪৭/১৬ ি ণ হাের ২৯১০০৬/- 
টাকা। (েরল) 

২৯১০০৬  

১৩১ ঐ ১৯৯০-৯১ ০১ রল পিরবহন ঘাটিত িত ১৪৩৯৬৮/৭২ ি ণ হাের 
২৮৭৯৩৭/৫৪ টাকা। (েরল) 

২৮৭৯৩৭.৫৪  

১৩২ ঐ ২০১২-১৪ ০১ মা ািতির  রল পিরবহন ঘাটিত ৬৬৫৫০/- টাকা।(েরল) ৬৬৫৫০  

১৩৩ কাউিনয়া এলএসিড, 
রং র 

১৯৮৩-
৮৫ 

০১ সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর িত ৮৩৭৫০৫/- ি ণ হাের 
১৬৭৫০১০/- টাকা।  (েরল + মামলা) 

১৬৭৫০১০  

১৩৪ ঐ ১৯৯২-৯৩ ০২ সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিতর ৫৬০৭৮/- ি ণ হাের 
১০৭৯২৭/- টাকা।   

১০৭৯২৭  

১৩৫ পীরগাছা এলএসিড, 
রং র 

১৯৯০-৯১ ০১ সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিত ৩৯১০৩৯/- টাকা।  (েরল) ৩৯১০৩৯  

১৩৬ ঐ ১৯৯১-৯২ ০১ সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিত ১৮৯০৪০/- টাকা।  (েরল) ১৮৯০৪০  

১৩৭ গাইবা া সদর 
এলএসিড 

১৯৯২-৯৩ ০১ রেলর মা েম রীত ১৮.৪১৯ মঃ টন চাউেলর এক  
ওয়াগন িনেখ জ হওয়ায় সরকােরর িত ১,৮৭,৬১৪ টাকা।  

১৮৭৬১৪  

১৩৮ গাইবা া সদর 
এলএসিড 

১৯৯১-৯২ ০১ রলওেয় পিরবহেণ সীমািতির  পিরবহণ ঘাটিত বাবদ সরকারী 
িত ৫,৮০,২৯১.৪৪ টাকা।  

৫৮০২৯১.৪৪  

১৩৯ গাইবা া সদর 
এলএসিড 

১৯৯০-৯১ ০১ রলওেয়র পিরবহেণ সীমািতির  পিরবহণ ঘাটিতর  বাবদ 
দাবী ত অনাদায়ী ৪,৮৭,৮৫৬.২২ টাকা। 

৪৮৭৮৫৬.২২  

১৪০ গাইবা া সদর 
এলএসিড 

১৯৮৮-৯০ ০২ সীমািতরী   রল পিরবহন ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত  
টাকা ৬,৮১,৯৭৭.৪৪ যাহা দ লক হাের আদায়েযা  

১৩,০৪,৩০৯ টাকা। 

৬৮১৯৭৭.৪৪  

১৪১ গাইবা া সদর 
এলএসিড 

২০১২-১৪ ০১ খা  শ  থ কাদারগেণর ি  অ যায়ী জামানত বােজয়া  
না করায় িত ৩,০০,০০০ টাকা। 

৩০০০০০  
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১৪২ মিহমাগ  
এল,এস,িড 

১৯৮৮-
৮৯ 

০৩ খা শ  ওয়াগন উধাও হওয়ার দ ন সরকারী িত ৯২,৮৮০ 
টাকা। 

৯২৮৮০  

১৪৩ মিহমাগ  
এল,এস,িড 

১৯৯১-৯২ ০১ সীমািতির  পিরবহণ ঘাটিতর  ফেল িত ২,৪৩,৭০৩ টাকা। ২৪৩৭০৩  

১৪৪ মিহমাগ  এলএসিড ২০১২-১৪ ০১ খা  শ  পিরবহেন থ কাদারগেণর জামানত ি  অ যায়ী 
বােজয়া  না করায় িত ৮,০০,০০০ টাকা। 

৮০০০০০  

১৪৫ বামনডা া 
এলএসিড 

১৯৯০-৯১ ১ রল পিরবহেণ সীমািতির  ঘাটিত বাবদ সরকারী িত 
৯৭,৪৮৩.৮৪ টাকা। 

৯৭৪৮৩.৮৪  

১৪৬ বানারপাড়া 
এলএসিড 

১৯৮৯-৯০ ১ সীমািতির  রলওেয় পিরবহন ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত 
টাকা ২,১৬,৮০৫.৮০ আিথক িত যা ি ণ হাের 

৪,১৪,৪১৩.৫৫ টাকা আদায়েযা । 

২১৬৮০৫.৮০  

১৪৭ বানারপাড়া 
এলএসিড 

১৯৯০-৯১ ০১ রলওেয়র িনকট সীমািতির  পিরবহণ ঘাটিত মােলর  
দাবী ত অনাদায়ী ৩,৬৫,১২৭.১০ টাকা। 

৩৬৫১২৭.১০  

১৪৮ বানারপাড়া 
এলএসিড 

১৯৯১-৯২ ০১ রলওেয় পিরবহেণ সীমািতির  ঘাটিত বাবদ সরকারী িত 
৪,৬১,০৯৩৬ টাকা। 

৪৬১০৯৩৬  

১৪৯ নীলফামারী ১৯৯৩-৯৪ ৪ বা ব িতপাদন কােল মালামাল না পাওয়ায় সরকােরর আিথক 
িত।  

১৩৯০০৬.০০ মামলা 

১৫০ নীলফামারী ১৯৯৪-৯৫ ১ ১৯.৯৮০ ম.টন গম আ সাৎ দায়ী ি র িনকট হেত দ  
লক হাের আদায় যা । 

২৯৩৩০৬.০০ জনাব মাঃ খয়বর রহমান, 
া ন  ভাঃকঃকঃ, 

ডামার খা  দাম, 
নীলফামারী। টাকা 

আদােয়র জ  আদালেত 
মামলা চলমান 

১৫১ ঐ ৬/০৮-০৯ ১৫ দােম অ ব ত িনধািরত বাসায় বসবাস করা সে ও সরকারী 
িনয়েম িনধািরত হাের বািড় ভাড়া আদায় না করায় িত। 

৪৪৭০০.০০ আংিশক িন ি  

১৫২ ঐ ৬/০৮-০৯ ৩ সড়ক পেথ খা শ  পিরবহেণ থ কাদারেদর জামানত 
বােজয়া  না করায় িত। 

৩৫০০০০.০০ - 

১৫৩ নীলফামারী সদর 
খা  দাম 

১৯৮৪-৮৫ ১ অিনয়িমত ভােব টাকা দান করায় সরকােরর িত ৫২,১০৪/-। ৫২১০৪.০০ মাফাে র আলী ম ল, 
াঃ ভাঃকঃকঃ 

নীলফামারী সদর খা  
দাম, নীলফামারী। টাকা 

আদােয়র জ  আদালেত 
মামলা চলমান 

১৫৪ ঐ ১৯৮৪-৮৫ ২ িকেশারগ  খা  দােমর নােম রণ দখাইয়া আ সাৎ 
২,৯৯,৪৮২/-। 

২৯৯৪৮২.০০ চ 

১৫৫ ঐ ১৯৮৪-৮৫ ৩ রল পিরবহেণ গম আ সাৎ ৯৬,৬৬,১১৮/- ৯৬৬৬১১৮.০০ রল এর সিহত জিড়ত 

১৫৬ ঐ ১৯৮৪-৮৫ ৪ য়া িডওর মা েম মালামাল রণ দখাইয়া আ সাৎ 
২০,৮৮৪/- 

২০৮৮৪.০০ মাফাে র আলী ম ল, 
াঃ ভাঃকঃকঃ 

নীলফামারী সদর খা  
দাম, নীলফামারী। টাকা 

আদােয়র জ  আদালেত 
মামলা চলমান 

১৫৭ ঐ ১৯৮৫-
৮৬ 

১ রলওেয় পিরবহন ঘাটিত বাবদ সরকােরর আিথক িত 
২২,৭৭,০১৬/- টাকা ি ন হাের। 

১১৩৮৫০৮.০০ রল এর সিহত জিড়ত 
মামলা 

১৫৮ ঐ ১৯৮৫-
৮৬ 

৩ রলওেয় ক পে র িনকট দাবী না করায় পিরবহণ ঘাটিত 
বাবদ সরকােরর ১,৪৭,৫৭৯/- টাকা আিথক িত। 

১৪৭৫৭৯.০০ রল এর সিহত জিড়ত 
মামলা 

১৫৯ ঐ ১৯৮৫-
৮৬ 

৪ রীত চাউল ১০.৫০৬ মঃটন পিরবহণ ঘাটিত হওয়ার ফেল 
সরকােরর ৬,৪৯,৮৩০/- টাকা আিথক িত। যাহা ি ন হাের 

১২,৯৯,৬৬৬/- টাকা আদায় যা । 

৬৪৯৮৩০.০০ মাফাে র আলী ম ল, 
াঃ ভাঃকঃকঃ 

নীলফামারী সদর খা  
দাম, নীলফামারী। টাকা 

আদােয়র জ  আদালেত 
মামলা চলমান 

১৬০ ঐ ১৯৮৫-
৮৬ 

৫ পিরবহণ কাদােরর নােম ৬৭৬ ব ায় ৬০.২১১ ম.টন গম 
য়া দখাইয়া সরকােরর ৩,১৯,০৪৩/- টাকা আ সাৎ যাহা 

দ লক হাের ৬,৩৮,০৮৬/- টাকা আদায় যা । 

৬৩৮০৮৬.০০ মামলা 

১৬১ ঐ ১৯৮৫-
৮৬ 

৬ ধারণ মতার বািহের মালামাল রণ দখাইয়া সরকােরর 
৩৯,৩৩৯/- টাকা আ সাৎ। 

৩৯৩৩৯.০০ মামলা 

১৬২ ঐ ১৯৮৫-
৮৬ 

৭ িমলারেদর িনকট হইেত সরকারী পাওনা ব া আদায় না করার 
ফেল সরকােরর টাকা িত। 

২৪৮৮৭৫.০০ মামলা 

১৬৩ নীলফামারী সদর 
খা  দাম 

১৯৮৫-
৮৬ 

৮ সনাবািহিন ক ক বা ব িতপাদেন খা  ঘাটিত হওয়ার ফেল 
সরকােরর ১১,৯০,৬০৬/৯২ টাকা আিথক িত যাহা শাি লক 

হাের আদায় যা । 

২৩৮১২১৩.৮৪ মামলা 

১৬৪ নীলফামারী সদর 
খা  দাম 

২০১২-
২০১৬ 

১ সীমািতির  দাম ঘাটিতর টাকা আদায় না করায় আিথক 
িত।  

৭৯৭৭৬৩. ০০  

১৬৫ নীলফামারী সদর 
খা  দাম 

২০১২-
২০১৬ 

২  রেলর পিরবেত সড়ক পেথ চী ণীত হওয়ায় সরকােরর 
িত 

২৮০৪২১২.০০  
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১৬৬ নীলফামারী সদর 
খা  দাম 

২০১২-
২০১৬ 

৪ খা শ  পিরবহেন থ কাদারগেনর জামানত বােজয়া  না 
করায় সরকােরর িত 

২৮০০০০০.০০  

১৬৭ নীলফামারী সদর 
খা  দাম 

২০১২-
২০১৬ 

৫ সরাসির পেথ খা  পিরবহন না কের িভ  পেথ প  পিরবহন 
করায় সরকােরর িত 

২২৯০০০.০০  

১৬৮ সয়দ র খা  
দাম 

১৯৮৫-
৮৬ 

১ রলওেয় পিরবহন ঘাটিত বাবদ সরকােরর আিথক িত ১১০৮৫০৮.০০ রলওেয়র সােথ জিড়ত 

১৬৯ ঐ ১৯৯৬-
২০০০ 

২ রলওেয় পিরবহণ খা  শে র সীমািতির  ঘাটিত সংঘ ত 
হওয়ায় সরকােরর আিথক িত  

১৪৯০৭৬.০০ ঐ 

১৭০ জলঢাকা খা  দাম ১৯৮৪-৮৫ ১ বা েব মালামাল না থাকার ফেল সরকােরর িত  ২৩৫৯২.০০ ঐ 

১৭১ ঐ ১৯৮৪-৮৫ ৩ ব া অনাদােয়র ফেল সরকােরর টাকা ২,৪৬,২৩২/- আিথক 
িত। 

২৪৬২৩২.০০ অং র হাি ং িমল টাকা 
আদােয়র জ  আদালেত 

মামলা চলমান 

১৭২ িডমলা খা  দাম ১৯৮৯-৯০ ৩ া  ব ােক নন া াড িহসােব িবিল করায় িত। ১৯৮৫৯.০০ - 

১৭৩ ঐ ১৯৮৯-৯০ ৪ াি কােল িত  ব ায় য পিরমােণ মালামাল হন করা হয় 
িবেলর সময় ওজেন কম বিশ কিরয়া অ াভািবক কম 

দখাইয়া িবিল করায় িত। 

৬৮৭৮৬.০০ - 

১৭৪ ডামার খা  দাম ১৯৮৫-
৮৬ 

১ রলওেয় পিরবহণ ঘাটিত হওয়ায় সরকােরর িত। ২৮২৬১৪.০০ রলওেয়র সােথ জিড়ত 

১৭৫ ঐ  ৩ রলওেয়র িনকট দাবী ত টাকা আনাদােয়। ২৬৭৩৪৬.০০ ঐ 

১৭৬ ঐ ১৯৯০-৯১ ১ সীমািতির  রলওেয় পিরবহণ ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত 
ি ন হাের। 

৯৪১৭২৪.০০ ঐ 

১৭৭ ঐ ১৯৯১-৯২ ১ সীমািতির  রলওেয় পিরবহণ ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত 
ি ন হাের। 

৩৩০৬৪৭৮.০০ ঐ 

১৭৮ ঐ ১৯৯২-৯৪ ১ সীমািতির  রলওেয় পিরবহণ ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত 
ি ন হাের। 

২০১৪৪৪০.০০ ঐ 

১৭৯ িচলাহাটী খা  
দাম 

১৯৮৪-৮৬ ৩ ময়মনিসংহ িসএসিড হেত রীত খািলব া িচলাহাটী এলএসিড 
ক ক ১৫০০  কম পাওয়ায় িত। 

৩৮৪৪৫.০০ - 

১৮০ উপেজলা খা  
িনয় েকর দ র, 

িকেশারগ  

১৯৯৪-৯৪ ১ জনাব আ ল মিতন, া ন ভার া  কমকতা ক ক মালামাল 
আ সাৎ করার ফেল সরকারী িত িত 

১৩৪৯৪৪৫.৭৬ আ ল মিতন, াঃ 
ভাঃকঃকঃ িকেশারগ  

খা  দাম, নীলফামারী। 
টাকা আদােয়র জ  

আদালেত মামলা চলমান 

১৮১ উপেজলা খা  
িনয় েকর দ র, 

ডামার 

১৯৮৫-৯০ ১ মালামাল েয়র নােম আ সাৎ ৩১৯২১০.০০ - 

১৮২ কমারী এসিড ১৯৮০-৯৫ ২ িডওও পিরমান অেপ া অিতির  ডিলভাির এবং য়া িডওর 
মা েম ৮২০৯২০/২০ কারী আদায়েযা । 

১৬৪১৮৫০.০০ - 

১৮৩ উপজেলা খা  
িনয় েকর কাযালয়, 

জলঢাকা 

২০১০-১৬ ৩ াংক নভরন িবল হেত ভ াট কতন না করায় সরকারের 
রাজ  িত টাকা 

১৩৭৪৫০.০০  

     ১৮৩০২১০৯৯  

 
িব. . আখািনর িরেপাট এবং জখািনর  িরেপাট িমিলকরেণর ফেল আপি র সং া ও জিড়ত টাকা পিরবতন হেয়’ ছ। 
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 রং র িবভােগর খসড়া আপি র তািলকাঃ 

 
 

ঃ নং াপনার নাম িনরী া 
বছর 

অ ে দ 
নং  

আপি র িশেরানাম জিড়ত টাকা ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 
লালমিনরহাট, 
উখািন পাট াম 

১৯৯১-৯৩ ০১ 
আবািসক িব ৎ িবল বাবদ টাকা আদায় না করায় 

সরকােরর িত  
১৬৯৩২৫.৫২  

২ লালমিনরহাট খা  দাম ১৯৮৯-৯০ ০১ 
সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর ফেল সরকােরর 

িত টাকা ৪১১৪৩২.৬৬ টাকা যাহা শাি লক 
ি ণ হাের ৮০৪৭৪৮.৭৭ টাকা যাহা আদায়েযা    

৮০৪৭৪৮.৭৭  

৩ ঐ ১৯৯১-৯২ ০১ সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর ফেল িত  ৬৭৭০৯১  

৪ ঐ ১৯৯২-৯৩ ০৫ 
রলওেয় পেথ খা শ  খালাস কিরেত িবল  

হওয়ায় িবল   পিরেশাধ জিনত িতর টাকা 
১৬২৫২/- টাকা অনাদায়ী অব ায় রিহয়ােছ  

১৬২৫২  

৫ িত া খা  দাম ১৯৮৪-৮৯ ০২ 

ওয়াগন হইেত খািল ব া াি র ফেল ১৪৫০ খানা 
ব া অেকেজা হওয়ার কারেণ এ পেয় / িব পেয়  

এ ভার া  কমকতার িনকট হেত আদায়েযা  
টাকা ৩৭১৬৩.৫০ 

৩৭১৬৩.৫০  

৬ আিদতমারী খা  দাম ১৯৮৫-৮৮ ০১ 
রল পিরবহেন ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত 
টাকা ৩৯৬৪০৭/- টাকা যাহা শাি লকহাের 

৭৬২১৪১/- টাকা  
৭৬২১৪১  

৭ ঐ ১৯৮৫-৮৮ ০২ 
ওয়াগন িনেখাজ হওয়ার ফেল সরকােরর িত 

টাকা  
৯৩৩৭১  

৮ ঐ ১৯৮৮-৮৯ ০১ 

রলওেয় পিরবহেন মা ািতির  পিরবহন ঘাটিতর 
ফেল সরকােরর িতর টাকা ২০৬৫৮৯.৮৮ যাহা 
শাি লকহাের ৪১৩১৭৯.৭৬ টাকা এবং সীিমত 
ঘাটিতর  বাবাদ ১৭৭৯৮.৫৮ টাকা এ েন 

৪৩০৯৭৮.৩৪ টাকা আদায়েযা   

৪৩০৯৭৮.৩৪  

৯ ঐ ১৯৮৯-৯০ ০১ 
সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিতর ফেল 
সরকােরর িতর টাকা ৬২১১৬.৪৭ যাহা 

শাি লক ি নহাের ১১৯৪০৫.৪৩ আদায়েযা   
১১৯৪০৫.৪৩  

১০ ঐ ১৯৯০-৯১ ০১ 

রলওেয় পিরবহেনর কােজ মা ািতির  পিরবহন 
ঘাটিতর ফেল সরকােরর ৩৭৭১০.৩২ টাকা যাহা 

শাি লক হাের ৭৫৪২৫/-টাকা এবং সীিমত 
ঘাটিতর  বাবদ ৬০৬১.০৪ টাকা সবেমাট 

৮১৪৮২/- 

৮১৪৮২  

১১ ঐ ২০০০-০৪ ০২ 
াক ভেম  ভােব খা শ  চলাচল চী ণয়ন 

করায় ২২১০১৮/- টাকা িত  
২২১০১৮  

১২ কািকনা খা  দাম ১৯৮৪-৮৮ ০১ 
রলেযােগ খা শ  পিরবহেন মা ািতির  
ঘাটিতর দ ন িত ৭৭৮৫৩৬.৪৭ টাকা 

শাি লক হাের আদায়েযা   ১৫১৪৪০০/- 
১৫১৪৪০০  

১৩ ভাটমারী খা  দাম ১৯৮৭-৯১ ০১ 

রলেযােগ পিরবহনকােল মা ািতির  ঘাটিত 
হওয়ায় সীিমত ঘাটিতর  এককহাের এবং 
মা ািতির   শাি লকহাের আদায়েযা  

টাকা ৪০৪৩২৯/-   

৪০৪৩২৯  

১৪ হাতীবা া খা  দাম ১৯৮০-৮৩ ০২ 
সীমািতির  পিরবহন ঘাটিত বাবদ  

রলওেয়র িনকট দাবী না করায় সরকােরর িত 
টাকা   

১৮৬০১৭  

১৫ ঐ ১৯৯০-৯১ ০১ 
রলেযােগ সীমািতির  গম পিরবহন ঘাটিতর 

ফেল সরকােরর আিথক িত ২৭৪৩৯.৫২ যাহা 
আদায়েযা   

২৭৪৩৯.৫২  

১৬ ঐ ১৯৯১-৯২ ০১ 
সীিমত রল পিরবহেন ঘাটিতর ফেল সরকােরর 

িতর টাকা  
১৯৪৮২৯  

১৭ ঠা রগ ও ১৯৮৮-৯০ ২ রলওেয়র দাবীর টাকা অনাদায়ী  ৩৩০৯৮৩৭.০০  

১৮ 
ঠা রগ ও সদর 

এল.এস.িড, ঠা রগ ও 
১৯৮৪-৮৮ ১১ ই  িমেলর িনকট সরকাির পাওনা টাকা  ৬৯৮২০৬.০০ মামলা 

১৯ 
ঠা রগ ও সদর 

এল.এস.িড, ঠা রগ ও 
১৯৯১-৯২ ৫ 

রলওেয় পিরবহেনর সীমািতির  ঘাটিত হওয়ার 
ফেল সরকােরর ২৬৬৬৪/৩০ টাকা আিথক িত 

যা রলওেয়র িনকট আদায়েযা  
২৪৯০৭.৫০  

২০ 
ঠা রগ ও সদর 

এল.এস.িড, ঠা রগ ও 
১৯৮৮-৮৯ ১ 

সীমািতির  রল পিরবহণ ঘাটিতর দ ন আিথক 
িত যা শাি লকহাের আদায়েযা  

২১৫৪৮৫.০০  
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২১ 
িহয়া এল.এস.িড 

,ঠা রগ ও। ১৯৮১-৮২ ৪ 
১৫২৯৪  অেকেজা খািলব া ড়া  িন ি র 

জ  পেড় আেছ 
০.০০  

২২ 
িহয়া এল.এস.িড 

ঠা রগ ও 
১৯৮২-৮৪ ১ 

রলওেয় পিরবহেণর নােম ৬০৯৪৯৪/৪৫ টাকা 
সরকােরর আিথক িত 

৬৯১০৮০.৪৫  

২৩ 
গেড়য়াহাট এলএসিড, 

ঠা রগ ও 
১৯৯২-৯৩ ১ খা  দােম ডাকািত হওয়ার দ ন িত  ১৩৯৯৬০.০০ মামলা 

২৪ পীরগ  এলএসিড ১৯৮৫-৮৮ ১ 
সীমািতির  রল পিরবহণ ঘাটিতর ফেল সীিমত 
ঘাটিতসহ শাি েযা  হাের আদায়েযা  টাকা 

৪৮৬৭২৯/১৮ 
৪৮৬৭২৯.১৮  

২৫ িদনাজ র িসএসিড ১৯৮৪-৮৬ ০১ 

রল পিরবহেন ঘাটিত ত খািল ব ার   
রলওেয়  ক পে র িনকট যথাসমেয় দাবী না 

করায় সরকােরর সরাসির আিথক িত 
২,৮৮,১১৭/- টাকা 

২৮৮১১৭  

২৬ ঐ ১৯৮৪-৮৬ ০৩ 
ওয়াগন িনেখাজ হওয়ায় সরকােরর িত 

১,৯১,৯০৭/- 
১৯১৯০৭  

২৭ ঐ ১৯৮৪-৮৬ ০৪ 
রলওেয় পিববহেন িব ল পিরমান খািলব া 

ঘাটিত হওয়ায় সরকােরর িত টাকা 
১৮,৪১,০১৪/- 

১৮৪১০১৪  

২৮ িদনাজ র ১৯৮৫-৮৭ ০১ 
ধান ছ টাইকারী িমলারগণ ক ক ি  পে র শত 
খলাপ করা সে ও তাহােদর জামানত বােজয়া  

না করায় খা  িবভােগর িত। 
৪৮০০০০  

২৯ 

ঐ 

১৯৮৫-৮৭ ০৪ 

িদনাজ র সংর ণ ও চলাচল কমকতা ক ক 
দািখল ত ঘাটিত ভাউচার, দাম ঘাটিত রিজ ার 

িলিপব  না করায় এবং িহসাব বিহ ত রাখায় 
সরকােরর আিথক িত টাকা ৯৮,৪০৭/- 

শাি লক হাের আদায়েযা  ১,৪১,২৫৫/- টাকা। 

১৪১২৫৫  

৩০ 

ঐ 

১৯৮৯-৯০ ১ 

পিরবহণ কাদার মসাস মােলকা বা  ক ক 
৮,৫৫,৭৮৪/২৮ টাকা ে র ইির চাল ও ইির ধান 

ব াসহ আ সাৎ। যাহা শাি লক হাের 
২৫,৬৯,৩৫৩/৪২ টাকা। 

২৫৬৯৩৫৩.৪২  

৩১ 
জলা খা  িনয় ক দ র, 

িদনাজ র 
১৯৮৯-৯০ ২ 

পিরবহণ কাদার মসাস আ ল কালাম িদনাজ র 
ক ক ১,৯৬,৩৫৯/৮৮ টাকা ে র ৩৪.৬৩৭ মঃ 
টন গম ব াসহ আ সাৎ। যাহা দ লক (ি ণ) 

৫,৮৯,০৭৬/৬৪ টাকা আদায়েযা । 

৫৮৯০৭৬.৬৪  

৩২ 
জলা খা  িনয় ক দ র, 

িদনাজ র 
১৯৯১-৯২ ১ 

জনাব আ র রব, খা  পিরদশক ও ভার া  
কমকতা, খানসামা খা দাম (বতমােন 

সামিয়কভােব বরখা ) ক ক আ সাৎ ত 
মালামােলর  বাবদ ি নহাের আদায়েযা । 

২৪২৯৭৯০.৫২  

৩৩ 
মংগল র এলএসিড 
িবরল, িদনাজ র 

১৯৮৮-৯৩ ২ 
১৮.৭৫০ মঃ টন চাউল য়া ই  দখাইয়া 

সরকােরর ১৯০৮৬০/- টাকা আ সাৎ। 
১৯০৮৬০  

৩৪ 
মংগল র এলএসিড 
িবরল, িদনাজ র 

১৯৮৮-৯৩ ৩ 

িনেখাজ ওয়াগেণর ১৯.৪৮৪ মঃ টন ইির চাউল ও 
ব ার  বাবদ ১৯৯৭৮২/- টাকা অ াবিধ 
রলওেয়র িনকট হইেত আদায় করা স ব হয় 

নাই। 

১৯৯৭৮২  

৩৫ 
মংগল র এলএসিড 
িবরল, িদনাজ র 

১৯৮৮-৯৩ ৫ 
ি ব  িমলারগণেক ািসং এর নােম িবল দান 

করায় সরকােরর ৮৯০৬৪/২৬ টাকা আিথক িত। 
৮৯০৬৪.২৬  

৩৬ 
সতাবগ  এলএসিড 
বাচাগ , িদনাজ র 

১৯৯০-৯১ ১ 

রলওেয়র মা েম িরত মালামাল অ  দােম 
াি কােল মা ািতির  ঘাটিতর ফেল সরকােরর 
৯৬,৩৬৮/- টাকা িত যাহা রলওেয়র িনকট 

হেত ৮৬,৬৫৫/- টাকা আদায়েযা । 

৮৬৬৫৫  

৩৭ 
সতাবগ  এলএসিড 
বাচাগ , িদনাজ র 

১৯৯১-৯২ ১ 

সীমািতির  রলওেয় পিরবহণ ঘাটিতর ফেল 
সরকােরর িত টাকা ৩৪,২১৫/- টাকা এবং 
সীিমত ঘাটিত বাবদ ৪,৩৫৬/- টাকা এ েন 

৭২,৭৮৭/- টাকা দায়ী ি / ি বেগর িনকট 
হেত আদায়েযা । 

৭২৭৮৭  

৩৮ 
কাহােরাল এলএসিড 
কাহােরাল, িদনাজ র 

১৯৯৩-৯৫ ২ 
খামাল কােডর মালামাল িবতরণ না কিরয়া 
ব াসহ আ সাৎ টাকা ৩,৫২,৮৯৮/- যাহা 

আদায়েযা । 
৩৫২৮৯৮  

৩৯ 
বীরগ  এলএসিড 
বীরগ , িদনাজ র 

১৯৮২-৮৬ ১ 
য়া য় দখাইয়া ১৫২৫ ব ায় ৩০৫০ মণ ইির 

চাউেলর  ১৯০/- টাকা হাের মাট ৫৭৯৫০০/- 
টাকা আ সাৎ। 

৫৭৯৫০০  
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৪০ 
বীরগ  এলএসিড 
বীরগ , িদনাজ র 

১৯৮২-৮৬ ২ 
মা ািতির  দাম ঘাটিতর ফেল সরকােরর 

২২২২৪৫১/- টাকা শাি লক হাের ৪১৫৮০৯/- 
টাকা আদায়েযা । 

৪১৫৮০৯  

৪১ 
বীরগ  এলএসিড 
বীরগ , িদনাজ র 

১৯৮৮-৮৯ ১ 

বীরগ  খা  দাম হেত রণীত চাউল ক ীয় 
সংর ণাগার তজগ ও, ঢাকা ক ক ২.০৩৪ ম. 

টন  কম হণ করায় উহার  বাবদ 
১৭৩৭০৩৬/- টাকা 

১৭৩৭০৩৬  

৪২ 
বীরগ  এলএসিড 
বীরগ , িদনাজ র 

১৯৮৮-৮৯ ২ 
ানীয়ভােব সং হীত ধান মা  ৬ িদন দাম জাত 

কিরয়া িব ল পিরমাণ দাম ঘাটিত হণ করায় 
সরকােরর িত টাকা ১২৮৭৯/- 

১২৮৭৯  

৪৩ 
িচিররব র এলএসিড 
িচিররব র, িদনাজ র 

১৯৮০-৮২ ২ 
উে  েণািদত পিরবহণ ঘাটিতর ১৭৯৩৪৩/- 

টাকা আদায়েযা । 
১৭৯৩৪৩  

৪৪ 
রাণীরব র এলএসিড 
িচিররব র, িদনাজ র 

১৯৮৫-৮৮ ১ 

৫.০৬৭ ম. টন ইির চাল ম দ রিজ ােরর 
অ  না কিরয়া সরাসির আ সাৎ করায় 

সরকােরর িত ৪১৮০৭/৮১ টাকা, শাি লক 
ি ন হাের আদায়েযা  ৮৩৬১৫/৬২ টাকা। 

৮৩৬১৫.৬২  

৪৫ 
রাণীরব র এলএসিড 
িচিররব র, িদনাজ র 

১৯৮৫-৮৮ ২ 

া ন ভার া  কমকতা ও বতমান ভার া  
কমকতার গািফলিতর জ  পিরবহণ কাদার 

জনাব আ ল কালােমর িনকট হইেত শাি লক 
হাের আ সাৎ ত টাকা আদায়েযা  ৩৬৫৩০৫/- 

টাকা। 

৩৬৫৩০৫  

৪৬ 
ভবানী র এলএসিড 
পাবত র, িদনাজ র 

১৯৮৪-৯১ ১ 

রলওেয় পিরবহেণ খা শ  মা ািতির  ঘাটিতর 
ফেল সরকােরর ৮,৮৪,২০৮/- টাকা িত। যাহা 

শাি লক হাের ১৬,৪৬,৯১৯/- টাকা 
আদায়েযা । 

১৬৪৬৯১৯  

৪৭ 
মনমথ র এলএসিড 
পাবত র,িদনাজ র 

১৯৯০-৯১ ২ 
রলওেয়র মা েম িরত মালামাল মা ািতির  

ঘাটিতর ফেল সরকােরর ৪,১৪,৩৯৮/- টাকা িত 
যা এককহাের ৩,৮৮,১৭১/- টাকা আদায়েযা । 

৪১৪৩৯৮  

৪৮ 
লবাড়ী এলএসিড, 
লবাড়ী, িদনাজ র 

১৯৯০-৯১ ১ 
রলওেয় পিরবহেণ মা ািতির  পিরবহণ ঘাটিতর 

ফেল সরকারী িত টাকা ৬,৩৮,১১৪/- টাকা যাহা 
রল িবভােগর িনকট হইেত আদায়েযা । 

৬৩৮১১৪  

৪৯ 
লবাড়ী এলএসিড, 
লবাড়ী, িদনাজ র 

১৯৯১-৯২ ১ 
মালামাল রলেযােগ পিরবহেণ মা ািতির  ঘাটিত 

হওয়ার দ ন িত টাকা ১৯,২১,৭১৩/৯৭। 
১৯২১৭১৩.৯৭  

৫০ 
লবাড়ী এলএসিড, 
লবাড়ী, িদনাজ র 

১৯৮৯-৯০ ১ 
রলওেয়েত মালামাল পিরবহেণ মা ািতির  

ঘাটিত হওয়ার দ ন টাকা একক হাের 
৬,৩৯,১২৩/- 

৬৩৯১২৩  

৫১ 
উপেজলা খা  িনয় ক 

দ র, িবরাম র, 
িদনাজ র 

১৯৯১-৯২ ২ 
অিনয়িমতভােব বাসাবাড়ীেত ব ত িব ৎ 

িবলসহ ৫২৯১৫/- টাকা িব ৎ িবল পিরেশাধ। 
৫২৯১৫  

৫২ 
চরকাই এলএসিড 

িবরাম র, িদনাজ র 
১৯৮৯-৯০ ১ 

রলওেয় পিরবহেণর সময় মা ািতির  ঘাটিতর 
ফেল ৮,৩৮,০৮২/- টাকা িত। 

৮৩৮০৮২  

৫৩ 
িহিল এলএসিড 

হািকম র, িদনাজ র 
১৯৯০-৯১ ১ 

রলওেয় পিবহেণ মালামাল সীমািতির  ঘাটিত 
হওয়ায় সরকােরর িত টাকা ৮২২২৫৪/- যাহা 
দ নীয় হাের আদেয় যা  টাকা ১৬১৩৩৪৬/- 

১৬১৩৩৪৬  

৫৪ 
িহিল এলএসিড, 

হািকম র, িদনাজ র 
১৯৯১-৯২ ১ 

রলওেয় সীমািতির  ঘাটিতর ফেল সরকারী 
িত ২৭৩২১৩/- টাকা। 

২৭৩২১৩  

৫৫ 
িহিল এলএসিড, 

হািকম র, িদনাজ র 
১৯৯১-৯২ ১ 

িবিভ  খা দােম ওয়াগনেযােগ িরত মালামাল 
াি কােল অ াভািবক ঘাটিত হওয়ায় সরকারী 

িত ৫২৩৮২০/- টাকা। 
৫২৩৮২০  

৫৬ প গড় সদর এলএসিড ১৯৯০-৯১ ১ 
রল যােগ পিরবহেণ মা ািতির  ঘাটিতর ফেল 

শাি মলক হাের ২২৮১৯০/৪৯ 
২২৮১৯০.৪৯ রল 

৫৭ প গড় সদর এলএসিড ১৯৯১-৯২ ২ 

রল পিরবহেণ মা ািতির  পিরবহণ ঘাটিত 
হওয়ায় সরকােরর ২৬৩২৩/৬৮ টাকা িত  যাহা 

রল িবভােগর িনকট হেত ২৪৪৯৭/৭৬ টাকা 
আদায় যা   

২৪৪৯৭.৭৬ রল 

৫৮ 
ভজন র এলএসিড, 

িলয়া ১৯৮২-৮৭ ৪ 
গম চাল ঘাটিত দশণ কিরয়া আ সাৎ করায় 

িত  
১৪৬৫৮১.০০ মামলা 

৫৯ িমজা র এলএসিড ১৯৯০-৯১ ৩ 
সং হীত মালামােলর ব ােক িবিল সময় 

অিতির  কম িহসাব দখাইয়া িত  শাি লক 
হাের  

১০৮২৭৩.০০ মামলা 

৬০ িমজা র এলএসিড ১৯৯০-৯১ ২ সীমািতির  দাম ঘাটিতর ফেল িত   ২২৪১৬৫.০০ মামলা 
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৬১ 
িড় াম 

নােগ রী খা  দাম 
১৯৮২-৮৪ ০১ 

কােজর িবিনমেয় খা  কে র অধীন 
সরবরাহ ত ৪৫২৮০  খািল ব ার আদায় না 

করায় িত 
৬১৮৩৯১  

৬২ জয়মিনরহাট খা  দাম 
১৯৮৫-
১৯৮৭ 

০১ 
িমলারেদর িনকট হেত ১৪৭৩ ব ায় ৬৬.৪০৪ 
ম.টন চাল অনাদােয়র ফেল সরকােরর আিথক 

িত 
৫১৯৭৮৪  

৬৩ িড় াম সদর খা  দাম ১৯৮২-৮৪ ০১ রলওেয় পিরবহণ ঘাটিতর ফেল িত ২৫৯২৯১০  
৬৪ ঐ ১৯৮৬-৮৭ ০১ রলওেয় পিরবহণ ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত ৩৯৮৪১২  
৬৫ ঐ ১৯৮৭-৮৮ ০২ ওয়াগান লাপা া হওয়ায় সরকােরর িত ২৭৪৮২০  
৬৬ উিল র খা  দাম ১৯৮২-৮৪ ০১ রল পিরবহণ ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত ১৪১১০২  
৬৭ ঐ ১৯৮৫-৮৮ ০১ রল পিরবহণ ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত ১০৩১৮৮  

৬৮ 
ঐ 

১৯৮৯-৯০ ০১ 
সীমািতির  পিরবহণ ঘাটিতর ফেল সরকােরর 

িত 
৭০৩৪৮২  

৬৯ 
ঐ 

১৯৮৯-৯০ ০২ 
িনধািরত সময়সীমার মে  খা  শ  সহ িনেখাজ 

ওয়াগােনর দািব না করায় িত 
৯৭৬০৪  

৭০ 
ঐ ১৯৯১-

১৯৯২ 
০১ সীমািতির  রল পিরবহণ ঘাটিতর ফেল িত ৩৮৫১৪  

৭১ রং র ১৯৯৩-৯৪ ৩ 
বরা ত তল সরকারী িহসােব জমা না করায় 

সরকােরর িত ৫৮৭৮৫১৬/- টাকা। ম/বাহািতন 
ই াি জ, মামলা নং ৩/৯৫ 

৫৮৭৮৫১৬  

৭২ ঐ ১৯৯২-৯৩ ১ 
চাল আ সাৎ করায় িত ২৫১১৬৭/- টাকা। 

ম/আ ল কােশম, মামলা নং-৯২ 
২৫১১৬৭  

৭৩ ঐ ১৯৮১-৮৪ ১ 
সীমািতির  দাম ঘাটিত ৪৫০১২৬/- টাকা। 

মামলা-৯২ 
৪৫০১২৬  

৭৪ 
রং র সদর এলএসিড, 

রং র 
১৯৮৯-৯০ ১ 

সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিত িত ি ন 
১৪৫৭৪৯৯/২৪  

১৪৫৭৪৯৯.২৪  

৭৫ ঐ ১৯৮৭-৮৮ ১ 
সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিত, শাি লক 

হাের ৩০৯২৬৭০/৭৩ টাকা।  
৩০৯২৬৭০.৭৩  

৭৬ ঐ ১৯৮৫-৮৬ ১ সীমািতির  পিরবহন ঘাটিত ২২৪৮১৫৫/- (েরল) ২২৪৮১৫৫  

৭৭ ঐ ১৯৮০-৮৪ ৪ 
দাম ঘাটিত আ সাৎ ি ন হাের ১৬৮০১৬/- 

টাকা। (অ া ) 
১৬৮০১৬  

৭৮ ঐ ১৯৮০-৮৪ ১ রল পিরবহন ঘাটিত  টাকা ১৫৭০৪০১/- টাকা। ১৫৭০৪০১  

৭৯ ঐ ১৯৮৫-৮৬ ৩ 
রেলর িনকট দাবী ত টাকা অনাদায়ী ৭৬,৯২১/- 

(মামলা) 
৭৬৯২১  

৮০ বদরগ  এলএসিড, রং র ১৯৮৫-৮৮ ১ 
সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিত ১২৩৭৮৩১/- 

টাকা 
১২৩৭৮৩১  

৮১ ঐ ঐ ৩ 
৩৪.৬০০ মঃটন গম ন  হওয়ার দ ন িত 

১৭২৮২৮/- (েরল) 
১৭২৮২৮  

৮২ ঐ ১৯৮২-৮৫ ১ ওয়াগন িনেখ জ টাকা ২২০৭৩৫/- টাকা। (মামলা)  ২২০৭৩৫  
৮৩ গাইবা া 

১৯৮৫-৮৭ ০৩ 

জলা খা  িনয় ন দ েরর ১৯৮৫-৮৭ সােলর 
িহসাব িনরী াকােল বা ব যাচাইকােল িতেবদন 
স হ, রিজষ ার ও মামলা দােয়র সং া  নিথ 

প  হেত দখা যায় িমলােরর িনকট পাওনা 
৫৪.৮০৮ মঃ টন চােলর কান হিদস না থাকায় 

িত ৩,৩৬,৫২১.১২ টাকা। 

৩৩৬৫২১.১২  

৮৪ বামনডাংগা এলএসিড 
১৯৯১-৯২ ০১ 

রল পিরবহেন সীমািতির  ঘাটিতর ফেল িত 
২,৪২,২২৭ টাকা।। 

২৪২২২৭  
৮৫ বামনডাংগা এলএসিড 

১৯৮৩-৮৫ ০১ 
রল পিরবহেন প  সাম ীর সীমািতির  ঘাটিতর 

দ ন িত-১০৭৬৮৩৫ টাকা যা ি ন হাের 
আদায়েযা  ২১,৫৩,৬৭০ টাকা। 

২১৫৩৬৭০  

৮৬ বামনডাংগা এলএসিড 
১৯৮৮-৯০ ০২ 

গম ভিত ওয়াগন না পাওয়ার ফেল সরকােরর 
১,০৫,৮৩০ টাকা িত-যাহা দ ীত হাের 

আদায়েযা  ২,১১,৬৬০ টাকা। 
২১১৬৬০  

৮৭ গাইবা া সদর এলএসিড 
১৯৮৮-৯০ ০১ 

৮.০২৬ মঃ টন গম িবন  বেল িনলােম িব য় 
করায় সরকােরর িত-টাকা ২৯,৭৭৬ টাকা যাহা 

দি ত হাের ৫৯,৫৫৩ টাকা আদায়েযা । 
৫৯৫৫৩  

৮৮ গাইবা া সদর এলএসিড 
১৯৮৬-৮৮ ০১ 

সীমািতির  ও সীিমত পিরবহন ঘাটিতর দ ন 
িত ১০,০৮,৩৪২ টাকা যাহা শাি লক হাের 

আদায়েযা  ১৯,৮৪,৪৬২ টাকা। 
১৯৮৪৪৬২  

৮৯ মিহমাগ  এলএসিড 
১৯৮২-৮৪ ০২ 

রলওেয় ওয়াগন হারােনার ফেল সরকারী  িত 
১,২৮,৯২৪  টাকা। 

১২৮৯২৪  
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৯০ মিহমাগ  এলএসিড 
১৯৮২-৮৪ ০৩ 

পিরবহেন চাল কম াি র ফেল সরকােরর িত 
১,২৯,১৪৮  টাকা। 

১২৯১৪৮  
৯১ মিহমাগ  এলএসিড 

১৯৮২-৮৪ ০৪ 
পিরবহেন গম কম াি র ফেল সরকােরর িত 

১,৪৯,১৭৭ টাকা। 
১৪৯১৭৭  

৯২ মিহমাগ  এলএসিড 
১৯৮৭-৮৮ ০১ 

সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর ফেল িত-
১,৫৮,৫৫২ টাকা যা একক ও শাি লক হাের 

আদায়েযা  ২,১২,০০৭ টাকা। 
২১২০০৭  

৯৩ মিহমাগ  এলএসিড 

১৯৮৯-৯০ ০১ 

সীমািতির  রলওেয় পিরবহন ঘাটিতর ফেল 
সরকােরর আিথক িত-যা সীিমত ঘাটিত সহ 

মা ািতির  ঘাটিত শাি লক হাের আদায়েযা   
৩,৬৪,৬৬৯.৭৯ টাকা। 

৩৬৪৬৬৯.৭৯  

৯৪ বানারপাড়া এলএসিড 
১৯৮০-৮৫ 
 

০১ 

রলেযােগ পিরবহেন ১৫৭.৯৫৬ মঃ টন গম 
ঘাটিত দশন -যাহার  একক হাের-
৬,৩০,২৪৪/৪৪ টাকা, যা শাি লক হাের 

আদায়েযা   টাকা ১২,৬০,৪৮৮.৮৮ টাকা। 

১২৬০৪৮৮.৮৮  

৯৫ 
বানারপাড়া এলএসিড ১৯৮০-৮৫ ০৭ 

রলওেয় পিরবহন ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত-
১৪,৪৯,৭৮৫ টাকা িত,যাহা দ লক হাের 

আদায়েযা  ২৮,৯৯,৫৭০ টাকা। 
২৮৯৯৫৭০  

৯৬ নলডাংগা এলএসিড 
১৯৮৮-৯১ ০১ 

সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিতর ফেল 
সরকােরর িত ২,০৩,০২০ টাকা। 

২০৩০২০  
৯৭ নলডাংগা এলএসিড 

১৯৯১-৯২ ০১ 
সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিতর ফেল 

সরকােরর িত ২,৬৫,৯৭১ টাকা। 
২৬৫৯৭১  

৯৮ নীলফামারী 
১৯৮৩-৮৮ ৩ খা  শ  পিরবহণ ও ম কাদােরর িবল হইেত 

সরকারী িনেদশ মাতােবক আয়কর কতণ না 
করায় সরকাের িত 

২৬৮২৫.০০ 
 

৯৯ ঐ ১৯৮৩-৮৮ ৪ ৩১.৯০৫ মঃটন চােলর কান হিদস নাই। ২২৩৯৭৩.০০  

১০০ 
ঐ ১৯৮৩-৮৮ ৫ য়া ইির চাল য় দখাইয়া ১,৫৯,৬০৫/- অপচয় 

যা দ লক হাের আদায়েযা । 
৩১৯২১০.০০  

10১ 
ঐ ১৯৯৪-৯৫ ১ ১৯.৮০েমঃ টন গম আ সাৎ দায়ী ি র িনকট 

হইেত দ লক হাের আদায় যা  । 
২৯৩৩০৬.০০  

10২ ঐ ১৯৯৩-৯৪ ১ াক ভেম  করায় সরকােরর িত। ২৭০০৮৫.০০  

10৩ 
সদর খা  দাম, 

নীলফামারী 
১৯৯০-৯১ ২ রলওেয় পিরবহন ঘাটিত মালামােলর দাবী নামা 

না পশ করায় সরকােরর আিথক িত। 
৯০২২১৩.৪০ রেলর সােথ জিড়ত 

10৪ 
ঐ ১৯৯১-৯২ ১ সীমািতির  রলওেয় পিরবহন ঘাটিতর ফেল 

সরকােরর আিথক িত। 
৮২৪০৫৬০.00 

রেলর সােথ জিড়ত 

10৫ 
সদর খা  দাম, 

নীলফামারী 
১৯৯১-৯২ ২ রল এ মালামাল ঘাটিত হওয়ার ফেল সরকােরর 

আিথক িত। 
৪২৩৪৫২৪.00 

রেলর সােথ জিড়ত 

10৬ 
ঐ ১৯৯২-৯৩ ১ সীমািতির  পিরবহন ঘাটিত মােলর ে র দাবী 

রল ক ক ত া াত হওয়ার ফেল সরকােরর 
আিথক িত।  

১১২৪৭৩৯.০০  

10৭ 
ঐ ১৯৯২-৯৩ ৪ অিনয়িমত ভােব ডমােরজ চাজ এবং সান ং চাজ 

দান করার ফেল সরকােরর িত। 
২৩৮৪২.০০ রেলর সােথ জিড়ত 

1০৮ 
সয়দ র খা  দাম, 

নীলফামারী 
১৯৯০-৯১ ১ রলওেয় পিরবহন ঘাটিত বাবদ সরকােরর আিথক 

িত। 
২২৯১৬১২.০০ রেলর সােথ জিড়ত 

1০৯ 

ঐ ১৯৯১-৯২ ১ সীমািতির  রলওেয় পিরবহন ঘাটিতর ফেল 
সরকােরর আিথক িত। 

১৮১৫৬৭৮.০০ আ  তােলব াঃ 
ভাককঃ জলঢাকা খা  

দাম টাকা আদােয়র 
জ  আদালেত মামলা 

চলমান 

1১০ 
জলঢাকা  খা  দাম, 

নীলফামারী 
১৯৮৭-৮৮ ১ ১৮.৯০০ মঃ টন গেমর হিদস না পাওয়ায় 

সরকােরর িত। 
১০১২৬৬.০০  

11১ 
িকেশারগ   খা  দাম, 

নীলফামারী 
১৯৮০-৯৫ ২ িডও এর পিরমান অেপ া অিধক িবিল দখাইয়া 

৪.৫০৪ মঃটন গম আ সাৎ করায় সরকারী িত। 
৬৯১৮৫.০০  

11২ 
উপেজলা খা  িনয় ক, 

িডমলা, নীলফামারী 
১৯৯২-৯৩ ১ গেমর পিরবেত চাল ই  করায় সরকােরর িত ২৯৬৭১.০০  

11৩ 
িডমলা খা  দাম, 

নীলফামারী 
১৯৮৬-৮৮ ১ ম দ মালামাল হেত ১৫.৯৯০ মঃটন ধান বাদ 

দওয়ার ফেল সরকােরর িত । 
৭৮৩৫১.০০  

11৪ 
িডমলা খা  দাম, 

নীলফামারী 
১৯৮৬-৮৮ ৩ উ তন ক পে র অ েমাদন িতত ৩৭৯ খানা 

ব া খামােল ির ািগং করার  ফেল সরকােরর 
িত। 

৯৫০৯.০০  
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11৫ 

িচলাহাটী খা  দাম, 
নীলফামারী 

১৯৮৪-৮৬ ১ সীমািতির  দাম ঘাটিত এড়ােনার জ  
৩০/০৬/৮৬ ি ঃ তািরেখ বা¯ যাচাই ফেল ঘাটিত 

দশন এবং খামাল শেষ ঘাটিত দশন করায় 
সরকােরর িত। 

১০৫৮৭৪.০০  

11৬ িচলাহাটী খা  দাম, 
নীলফামারী 

১৯৮৪-৮৬ ২ সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিতর ফেল 
সরকােরর িত। 

১৬৩৫০২.০০  

1১৭ িচলাহাটী খা  দাম, 
নীলফামারী 

১৯৮৬-৮৮ ৩ উ তন ক পে র অ েমাদন িতত খামােল 
ির ািগং করার  ফেল সরকােরর িত । 

৩৪৮৩৬.০০  

1১৮ 
ডামার খা  দাম, 

নীলফামারী 
১৯৮৮-৮৯ ১ সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিতর ফেল 

সরকােরর িত। 
১১০৩৯২৪.০০ রেলর সােথ 

জিড়ত 

1১৯ 
ডামার খা  দাম, 

নীলফামারী 
১৯৯২-৯৪ ২ ািজে ট ক ক মালামাল বা ব যাচাইেয়র 

ঘাটিত হওয়ার ফেল সরকােরর িত 
১৫৭৬৪৯৯.০০  

12০ 
ডামার খা  দাম, 

নীলফামারী 
১৯৯২-৯৪ ৩ সমাপনী ম েদ ২৯৭ ব ায় ১৯.২৮৪ মঃটন ধান 

কম দশন কিরয়া আ সাৎ করার ফেল 
সরকােরর িত 

১২৮৬৭৬.০০  

12১ 
সয়দ র খা  দাম, 

নীলফামারী 
২০১২-
২০১৫ 

১ রলপেথ গম পিরবহনকােল ঘাটিতর িবধা না 
থাকা সে ও ঘাটিত হণ করায় সরকােরর আিথক 

িত। 

১০৫৩২৩৪.০০  

     90630831.05  

 
িব. . আখািনর িরেপাট এবং জখািনর  িরেপাট িমিলকরেণর ফেল আপি র সং া ও জিড়ত টাকা পিরবতন হেয়’ ছ। 
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 রং র িবভােগর সংকলেনর আপি র তািলকাঃ 

 
ঃ 

নং 
াপনার নাম 

িনরী া 
বছর 

অ ে দ 
নং  

আপি র িশেরানাম জিড়ত টাকা ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  লালমিনরহাট ১৯৮৮-৯০ ০১ 
পিরবহন কাদারগণেক অিতির  পিরবহন ভাড়া দান 
করায় সরকােরর আিথক িত টাকা  

১৭৮২০১  

2.  
উপেজলা খা  
িনয় ক দ র, 

হাতীবা া 
১৯৮০-৯৩ ০৪ 

মি ন টন ও কিজর ওজনেক মণ সর ও ছটােক 
পিরণত করার সময় িহসােব গড়িমল করার ফেল 
সরকােরর িত 

২৩০৫৩.৮৭  

3.  
কািকনা খা  

দাম 
১৯৮৪-৮৮ ০২ খা  শ সহ ও ওয়াগন উ ার হওয়ার দ ন িত টাকা ৯৬৩০৪  

4.   ঠা রগ ও ১৯৮০-৮১ ৪ 
২৫০০ খানা ভাল খািল ব া রল পিরবহন ঘাটিত 
দিখেয় আ সাৎ 

৩৭৫০০.০০  

5.  ঠা রগ ও ১৯৮২-৮৬ ৪ 
রল পিরবহেন খা শ  ঘাটিতর ফেল ৯৬৭১৮/- টাকা 

আদায়েযা   
৯৬৭১৮.০০  

6.  ঠা রগ ও ১৯৯৫-৯৭ ১ 
জনাব নাজ ল রশীদ আলম া ন ভার া  কমকতা 
সদর এল.এস.িড ক ক ১৪০ ব া ১০২৮৪ ম.টন চাল 
আ সাৎ করায় িত। 

১৩৬১৯২.৭২  

7.  ঠা রগ ও ২০০৫-০৭ ১ 
রলওেয় কাদােরর মা েম খা  শ  পিরবহনকােল 

ব াসহ খা শ  আ সাৎ করার দ ন সরকারী িত 
১৮৬১৪৩.০০  

8.  
ঠাকরগ ও সদর 

এল.এস.িড, 
ঠা রগ ও 

১৯৮৪-৮৮ ৪ 
BRTC পিরবািহত সীমািতির  পিরবহন ঘাটিতর ফেল 

িত টাকা যা দ নীয় হাের আদায়েযা  
২০৪৯৯.৬৭  

9.  
িশবগ  

এল.এস.িড, 
ঠা রগ ও 

১৯৮০-৮২ ১ 
সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিতর জ  সরকারী িত 
যা ি ন হাের আদায়েযা  

৮৪৪৪৩.১৮  

10.  
িশবগ  

এল.এস.িড, 
ঠা রগ ও 

১৯৮৭-৮৮ ১ 
িশবগ  এল.এস.িডেত সীমািতির  রল পিরবহন 
ঘাটিতর ফেল সরকারী িব ল িত শাি লক হাের 
আদায়েযা  টাকা 

২২১৯০৬.৮০  

11.  
িহয়া 

এল.এস.িড, 
ঠা রগ ও 

১৯৮১-৮২ ২ 
রল পিরবহন ঘাটিত বাবদ ৮৯১২৯/৪০ টাকা যা শাি  
লক হাের ১৭৮২৫৯ টাকা আদায়েযা  

১৭৮৫০৫.২৫  

12.  
িহয়া 

এল.এস.িড, 
ঠা রগ ও 

১৯৮৮-৮৯ ১ 
সীমািতির  দাম ঘাটিতর ফেল সরকারী িত যা 
শাি লক হাের আদায়েযা  

৫৫৩৯৬৮.৩৪  

13.  
রাণীশংৈকল 
এল.এস.িড, 
ঠা রগ ও 

১৯৯২-৯৩ ১ 
পিরবহণ কাদার ক ক আ সাৎ ত চােলর  
৮৬০৭০০/-  আদায়েযা । 

৮৬০৭৩৩.০০  

14.  
বািলয়াডা ী 
এল.এস.িড, 
ঠা রগ ও 

১৯৯৫-৯৭ ১ 
অ াভািবক দাম ঘাটিত ও আ সাৎ ত চােলর  
বাবদ ২৪৪৮৪৬৩/- টাকা আদায়েযা ।  

২৪৪৮৪৬৩.০০ মামলা 

15.  
লািহড়ীহাট 
এল.এস.িড, 
ঠা রগ ও 

১৯৯৮-২০০০ ১ 
ি ব  িমলােরর চােলর  পিরেশাধকােল উৎেস কর 

কতন না করায় সরকােরর িত 
৬৮০৬৩.০০  

16.  িদনাজ র 
িসএসিড 

১৯৮২-৮৪ ০১ 
ওয়াগন না পওয়ার কােল সরকােরর ২,১৯,৮৭০/- টাকা 
আিথক িত 

২১৯৮৭০  

17.  ঐ ১৯৮৪-৮৬ ০২ 

রল পিরবহেন ঘাটিত ত মালামােলর  রলওেয় 
ক পে র িনকট যথাসমেয় পশ না করায় আিথক িত  
যাহা শাি লক হাের ভাড়াসহ ৩,৮৩,৬৯৫/২৪ টাকা 
আদায় যা  

৩৮৩৬৯৫.২৪  

18.  ঐ ২০০২-০৩ ৪(খ) 
আিথক সা য়নীিত অ সরণ না কিরয়া খা শে র 
চলমান চী ণয়েন সরকােরর িত ২০,৫৩,৬৫৩/৫৪ 

২০৫৩৬৫৩.৫৪  

19.  
 িদনাজ র ১৯৮১-৮২ 

অ ঃ নং-৫ 
১৯৮৭-৮৮ 
অ ঃ নং-
১৭(১৯) 

সীমািতির  পিরবহণ ঘাটিতর ফেল সরকােরর িত 
১৭৪৪২২/- টাকা। 

৫৬৭৮৭২.০৩ 
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20.  

ঐ ১৯৮১-৮২ 
অ ঃ নং-৬ 

১৯৮৭-৮৮ 
অ ঃ নং-
২৩(২১) 

রলওেয় ক পে র িনকট মালামাল ঘাটিতর দাবীনামা 
যথাসমেয় পশ না করায় িত ২৯১১২০.৮৪ (সীিমত 
ঘাটিত ৩০৮৫৬.০৮+ সীমািতির  ঘাটিত 
২৬০২৬৪.৭৬= ৫২০৫২৯.৫২) যাহা ফরতেযা  
রলভাড়া টাকা ১৬৪৮৬/৪৩ সহ শাি  লকহাের 

আদায়েযা  টাকা ৫৬৭৮৭২.০৩ । 

১৭৪৪২২ 

 

21.  
ঐ ১৯৯৯-২০০২ 

অ ঃ নং-১ 
২০০১-০২ 
অ ঃ নং-
০৪(১৬) 

ম ও পিরবহন কাদার িনেয়ােগর ে  দরপ  
আহবােনর িবপরীেত িনধািরত হার অেপ া কম হাের 
িসিডউল িবি  করায় সরকােরর িত। 

১৫৪৬৭৫০ 
 

22.  ঐ ২০০৫-০৬ 
অ ঃ নং-১ 

২০০৬-০৭ ই া তভােব দাম ঘাটিত দখাইয়া সরকারী খা শ  
আ সাৎ করায় িতর টাকা ১,৪২,৪২৪/-। 

১৪২৪২৪  

23.  
ঐ ২০০৬-০৮ 

অ ঃ নং-৫ 
২০০৭-০৮ 
অ ঃ নং-

১৬(১) 

চাউল সরবরােহ থ ি ব  িমলারেদর জামানত 
বােজয়া  না করায় িত ৩২,৭০০/- টাকা। 

৩২৭০০ 
 

24.  
িবরল এলএসিড ২০০৬-০৮ 

অ ঃ নং-৫ 
২০০৭-০৮ 
অ ঃ নং- 
১৬(৩) 

চাউল সরবরােহ থ ি ব  িমলারেদর জামানত 
বােজয়া  না করায় িত ৪,৪৪,৮২২/- টাকা। 

৪৪৪৮২২ 
 

25.  

কাহােরাল 
এলএসিড 

২০০০-০৩ 
অ ঃ নং-১ 

২০০৪-০৫ 
অ ঃ নং-
৩(১২) 

সং হীত গম রবত  খা দােম রণ কের 
আইআর িস’র মা েম অ  খা দাম হেত গম 
আনয়ন কের ানীয়ভােব িবতরণ করায় দাম ঘাটিত ও 
পিরবহণ য় বাবদ সরকােরর িত টাকা ৬৫,৫৯৭/-। 

৬৫৫৯৭ 

 

26.  
বীরগ  

এলএসিড 
১৯৮০-৮২ 
অ ঃ নং-১ 

১৯৮৩-৮৪ 
অ ঃ নং-
৩২(১৮) 

ম দ বিহ ও ই  রিজ াের ৮৬১১ ব ায় ১৭২২২ মণ 
চাল ও ২৪৭৬ ব ায় ৫৫৬৬ মণ গম কারসািজ/ য়া 
িবতরণ দখাইয়া ৪৫,২১,৯০৩/- টাকা সরাসির আ সাৎ। 

৪৫২১৯০৩ 
 

27.  
---- ঐ --- ১৯৮০-৮২ 

অ ঃ নং-৪ 
১৯৮৩-৮৪ 
অ ঃ নং-
৩৩(২৮) 

৭০৯৮ খানা ভাল ব ার অি  না থাকায় সরকােরর 
িত টাকা ৯৮৬৬২/- 

৯৮৬৬২ 
 

28.  

কিবরাজহাট 
এলএসিড 

২০০৬-০৮ 
অ ঃ নং-৫ 

২০০৭-০৮ 
অ ঃ নং- 
১৬(৫) 

 
২০০৭-০৮ সেনর সংকলন  অ ঃ নং◌ু ১৬(৫)◌ঃ ল 
অ ঃ নং-৫◌ঃ চাউল সরবরােহ থ ি ব  িমলারেদর 
জামানত বােজয়া  না করায় িত ১৬১৩০০/- টাকা। 

১৬১৩০০ 

 

29.  
খানসামা 
এলএসিড 

১৯৯৫-৯৯ 
অ ঃ নং-২ 

১৯৯৮-৯৯ 
অ ঃ নং-
১৪(১৮)/২ 

ধান ও চাউেলর াক ভেম  এর মা েম পিরবহন িবল 
দান করায় িত। 

১৮৬৫২১ 
 

30.  
 ঐ  ১৯৯৫-৯৯ 

অ ঃ নং-৩ 
১৯৯৮-৯৯ 
অ ঃ নং-

১(১৫) 

অপিরকি তভােব চলাচল চী দান কিরয়া মালামাল 
পিরবহন করতঃ পিরবহন িবল, হ া িলং িবল, পিরবহন 
ঘাটিত ও দাম ঘাটিত দশন করায় সরকােরর িত। 

১২৪৩২৩ 
 

31.  
িচিররব র 
এলএসিড 

১৯৮০-৮২ 
অ ঃ নং-১ 

১৯৮৬-৮৭ 
অ ঃ নং-
১৮(২০) 

৬৪৮৬৮/- টাকার মালামাল উধাও। ৬৪৮৬৮ 
 

32.  

রানীরব র 
এলএসিড 

১৯৮৫-৮৮ 
অ ঃ নং-৪ 

১৯৯৫-৯৬ 
অ ঃ নং-

৬(২) 

পিরবহণ কাদার ক ক ১৭৯৮ ব ায় ৬৪.০০০ মঃ টন 
ইির চাল, ৪০.০০০ মঃ টন ইির ধান ও ২০.০০০ মঃ 
টন আমন ধান  পিরবহণকােল আ সাৎ করায় ব ার 

 এককহাের এবং পে র  শাি লক ি ন হাের 
আদায়েযা  টাকা ১৭,৪৮,৫২৫/-। 

১৭৪৮৫২৫ 

 

33.  
লবাড়ী 

এলএসিড 
১৯৮১-৮৩ 
অ ঃ নং-১ 

১৯৮৫-৮৬ 
অ ঃ নং-
২০(২৫) 

য়া ঘাটিত দখাইয়া ৩৪২ মণ ৩১ সর গেমর  
বাবদ ৪৬২৭৬/- টাকা আ সাৎ। 

৪৬২৭৬ 
 

34.  

 ঐ  ১৯৯৫-৯৯ 
অ ঃ নং-২ 

১৯৯৮-৯৯ 
অ ঃ নং-
১৯(২৩) 

লবাড়ী খা দােমর সং হীত ধান ছ টাইেয়র জ  
িদনাজ র সদেরর িমলারেদর সিহত ি  কিরয়া 

পিরবহন িবল দান করায় সরকােরর িত ৮০৪৫৪/- 
টাকা। 

৮০৪৫৪ 

 

35.  
 ঐ  ২০০৩-০৪ 

অ ঃ নং-১ 
২০০৪-০৫ 
অ ঃ নং-
৩(১৪) 

অপিরকি ত ও অসা য়ী চলাচল চী ণয়েনর মা েম 
খা শ  পিরবািহত হওয়ায় িত টাকা ২,১৭,০০৭/-। 

২১৭০০৭ 
 

36.  
রানীগ  
এলএসিড 

২০০০-০৩ 
অ ঃ নং-৪ 

২০০৪-০৫ 
অ ঃ নং-

৪(২) 

িবিনেদশ বিহ ত য়/সং েহর ফেল সরকারী িতর 
টাকা ২১,৮৭,৭৩০/-। 

২১৮৭৭৩০ 
 

37.  
প গড়, 

উখািন বাদা  
১৯৮৮-৯০ ২ সরকাির বাসায় বসবাস করা সে ও ভাতা দান ও িবল 

হেত কতন না করায় িত  
২৫৬৮৬ ১৬/৫/১১ ি : তািরেখ 

ি -প ীয় সভায় 
পািরশ 
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38.  
বাদা 

এলএসিড, 
বাদা, প গড় 

১৯৮০-৮৩ ১ সীমািতির  দাম ঘাটিতর ফেল িত ৩৯৯৬৭.০০ 
  

39.  
প গড় সদর 
এলএসিড, 
প গড় 

১৯৮৯-৯০ ১  রল যােগ খা শ  পিরবহেণ ঘাটিত হওযায় িত 
শাি লক হাের  

৪২১৭৮২.০০ 
রল পিরবহণ সং াম  

40.  
ঐ ১৯৯৩-৯৪ ১ রল ওেয় পিরবহেণ মা ািতির  ঘাটিত হওয়ায় 

রলওেয় পিরবহেণর িনকট হেত আদায়েযা   
৩৩৭৬৪.০০ 

রল পিরবহণ সং াম  

41.  
দবীগ  

এলএসিড, 
দবীগ  

১৯৮৮-৮৯ ১ সীমািতির  দাম ঘাটিতর ফেল সরকাির িত 
শাি লক হাের ১৫৩২২৪/৬৮ 

৮৭২০১.৯৪ 
  

42.  ফিকরগ  
এলএসিড  

১৯৯৫-৯৯ ১ বা ব যাচাই িতেবদেন মালামাল ঘাটিতর দ ন িত  ২১৬১২০০.০০ 
মামলা সং াম  

43.  
িড় াম 

উিল র 
এলএসিড 

১৯৯৭-২০০১ ০১ চাউল সরবরাহকারী িমলারেদও িনকট হেত উৎেস কর 
কতন না করায় সরকােরর িত 

৬০২৬১২ 
 

44.  ঐ ১৯৯০-৯১ ০১ সীমািতির  রল পিরবহণ  ঘাটিতর ফেল িত ৫১০০০৪  

45.  
ঐ ১৯৯৩-৯৪ ০১ রলওেয় পিরবহেন  মা ািতির   পিরবহণ ঘাটিতর 

দ ন িত টাকা  
৫১০০২ 

 

46.  
িচলমারী 
এলএসিড 

১৯৮০-৮৩ ০২ মা াির  দাম ঘাটিতর ফেল িত ৪০,৯৩৬ 
 

47.  ঐ ১৯৯৮-২০০০ ০১ রলওেয় পিরবহেণর কােল মা াির  পিরবহন ঘাটিতর 
ফেল িত 

২১০৪০.৭৮ 
 

48.  
ঐ ১৯৯২-৯৩ ০১ গম বাঝাই ওয়াগন  িনেখ জ  হওয়ায় গম ও ব ার   

বাবদ সরকােরর িত 
২১৮৯২৬ 

 

49.  
ঐ ১৯৯৮-২০০০ ০২ ি ব  িমলােরর িনকট হেত চাউেলর  পিরেশাধ 

কােল  আয়কর কতন না করায় িত 
১১৪৩৬৩ 

 

50.  ঐ ১৯৮৪-৮৫ ০১ রল পিরবহন ঘাটিতর ফেল িত টাকা ১১৯১১৭০ 
  

51.  জয়মিনরহাট 
এল এসিড 

১৯৯৬-২০০০ ০১ ি ব  িমলােরর িনকট হেত আয়কর কতন না করায় 
িত 

৪০৫০১০ 
 

52.  রং র ১৯৭৯-৮০ 
 

০৪ মালামালসহ ওয়াগন িনেখাজ হওয়ায় িত ২১৫৭৫০/- 
টাকা 

৫৮৭৮৫১৬  

53.  
ঐ ১৯৭৯-৮০ 

 
০৫ মা ািতির  রল পিরবহেনর জ  ঘাটিত ৭৫৮৩৮২/- 

টাকা।  
২৫১১৬৭  

54.  

উপেজলা খা  
িনয় েকর 
কাযালয়, 
িমঠা র, 

রং র। 

১৯৯৫-৯৬ ১ ব াসহ খা শ  আ সাৎ শাি লক হাের 
৮১৫৮৭৫/২৫ টাকা। 

৮১৫৮৭৫.২৫  

55.  
রং র সদর 
এলএসিড, 

রং র 

১৯৮৮-৮৯ 
 

১ রল পিরবহেন ঘাটিত শাি লক হাের ১৮৬৪২০৬/৩৬ 
টাকা। ১৮৬৪২০৬.৩৬  

56.  ঐ ১৯৮৫-৮৬ 
 

২ রেল খািলব ার রেণর জ  িত ১৫৫৩৮৭/- টাকা 
১৫৫৩৮৭  

57.  
বদরগ  

এলএসিড, 
রং র 

১৯৮০-৮১  
 

১ পিরবহেন খা  শ  ঘাটিত হওয়ায় িত ৩১৮৬৩৪/৬২ 
টাকা।  ৩১৮৬৩৪.৬২  

58.  
ঐ ১৯৮৫-৮৮ 

 
২ রলওেয় পিরবহেন খািলব া কম াি  একক হাের 

২২৯৫৮/- ি ন হাের ৪৫৯১৬/- টাকা।  
৪৫৯১৬  

59.  
পীরগ  

এলএসিড, 
রং র 

১৯৯৬-২০০০ 
 

০৫ নন া াড িহসােব ই ত পে র ওজেনর উপর 
সীমািতির  দাম ঘাটিত ১১২৫৪৮/- টাকা।  ১১২৫৪৮  

60.  
ঐ ১৯৮৭-৮৮ 

 
০১ সীমািতির  দাম ঘাটিতর ফেল িত ৩৬১১৫/- টাকা 

ি ন হাের ৫৬০৯৩/৭০ টাকা। 
৫৬০৯৩.৭০  

61.  ঐ ১৯৮৮-৮৯ 
 

০১ সরকারী মালামাল আ সাৎ করায় িত ৩১৬০৪০২/৪৮ 
টাকা।  

৩১৬০৪০২.৪৮  

62.  ঐ ১৯৮০-৮৩ 
 

০১ ৪৭  খামােলর মা াির  দাম ঘাটিত ১৮৯৫৮৯/-।  
১৮৯৫৮৯  

63.  
তারাগ  

এলএসিড, 
রং র 

১৯৯৫-৯৬ 
 

১ ব াসহ খা শ  আ সাৎ শাি লক হাের 
৮১৫৮৭৫/২৫ টাকা। 

৮১৫৮৭৫.২৫ 
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64.  
 গাইবা া 
মিহমাগ  
এলএসিড 

 ১৯৮৭-৮৮ ৪৬(৩২) রল পিরবহেন ঘাটিতর ফেল ৭০,১১৯ টাকা 
আদায়েযা । 

৭০১১৯ 
 

65.  

ঐ  ১৯৯৫-৯৬ ১১(১৫) মা ািতির  পিরবহন ঘাটিতর দ ন িত  ৬১,১০৭ 
টাকা,যা সীিমত একক হের ১৮,০৯৭.১৩ ও সীমািতির  

ঘাটিত ি ন হাের ৮৬,০৮০.৪৮ টাকা সবেমাট 
১,০৪,১৭৭/- টাকা আদায়েযা । 

১০৪১৭৭ 

 

66.  
বানারপাড়া 
এলএসিড 

১৯৯২-৯৩  ০৮(১৪) ওয়াগন িমিসং হওয়ার ফেল সরকেরর িত শাি লক 
হাের ৪,৯২,১৩৫.৫৯ টাকা আদায়েযা  । 

৪৯২১৩৫.৫৯ 
 

67.  
 কামিদয়া 
এলএসিড 

১৯৯৫-৯৬ ১৪(৪০) মা ািতির  দাম ঘাটিতর জ  সরকােরর িত 
৬৫,৩৯৯.৭৮,যা শি লক হাের আদায়েযা  ৮৫,১৯৫ 

টাকা। 

৮৫১৯৫ 
 

68.  
 বামনডাংগা 
এলএসিড 

১৯৯৫-৯৬ ১৪(৪২) সীমািতির  দাম ঘটিতর দ ন ২,৫১,১৬১ টাকা িত। ২৫১১৬১ 
 

69.  

 উপেজলা খা  
িনয় েকর 
কাযালয়, 
গািব গ  

১৯৯৬-৯৭ ২২(১১) সরকারী িনেদশ উেপ া কের গেমর পিরবেত চাল 
িবতরণ করায় সরকােরর িত ৯৭,৪০৮ টাকা।  

৯৭৪০৮ 

 

70.  

জলা খা  
িনয় েকর 
কাযালয়, 
গাইবা া 

 ১৯৯৮-৯৯ ১(১০) সীমািতির  পিরবহন ঘাটিত সংঘ ত হওয়ায় সরকােরর 
িত  ৫৬,২৫৭ টাকা। 

৫৬২৫৭ 

 

71.  
ঐ ১৯৯৫-৯৬ ২৩(৩৪) িবিধবিহ ত ভােব অিতির  ইউিনট এর বরা  িদেয় 

অিতির  প  উে ালন করায় সরকােরর িত 
৬৫,৮৪,০৯৫ টাকা। 

৬৫৮৪০৯৫ 
 

72.  
 ঐ ১৯৯৫-৯৬  ২৪(৩৪) 

 
য়া চালােনর মা েম ৪৫,৮১,৩৫৮ টাকা ে র খা  

সাম ী জমা দিখেয় আ সাৎ করায় িত। 
৪৫৮১৩৫৮ 

 

73.  
 ঐ ১৯৯৫-৯৬ ২৫(৩৫) িমলােরর িনকট হেত সং হীত ধােনর  পিরবহন 

বানাস সহ পিরেশােধর ফেল সরকােরর িত 
১৬,৮২,৮৮৫ টাকা। 

১৬৮২৮৮৫ 
 

74.  
 ঐ ১৯৯৫-৯৬ ২৬(৩৬ ি ব  িমলােরর িনকট থেক বরা ত ধােনর 

িবপরীেত বাজেরর চাল হন কের ািসং িবল দান 
করায়  সরকেরর িত ১২,৪৯,৯৩১ টাকা। 

১২৪৯৯৩১ 
 

75.  
নীলফামারী 
সদর খা  

দাম 

১৯৮৫-৮৬ 
সংকলন 

বছর ১৯৮৭-
৮৮ 

৪৯ 
দাম ঘাটিত হওয়ার ফেল সরকােরর টাকা ২৪,১০৯/৯২ 
আিথক িত। যাহা দ লক হাের ৬৮,০৪৮/- টাকা 

আদায় যা । 
৬৮০৪৮.০০ 

মাফাে র আলী ম ল 
া র ভাঃকঃকঃ সদর 

খা  দাম, 
নীলফামারী। টাকা 

আদােয়র জ  আদালেত 
মামলা চলমান 

76.  ডামার 
এলএসিড 

১৯৮০-৯৫  ১ য়া রণ দখাইয়া খা শ  আ সাৎ 22184435.72 মাঃ ম আলী া ন 
ভাঃকঃকঃ ডামার খা  

দাম, নীলফামারী। 
টাকা আদােয়র জ   
আদালেত মামলা 

চলমান 

77.  
ঐ ১৯৮০-৯৫ 2 িমলারেদর নােম দাম হেত ধান ই  দখাইয়া আ সাৎ 3840712.০০ মাঃ খয়বর রহমান া ন 

ভাঃকঃকঃ ডামার খা  দাম, 
নীলফামারী। টাকা আদােয়র জ  

আদালেত মামলা চলমান 

78.  
ঐ ১৯৮০-৯৫ 3 ম দ প  ও ব া আ সাৎ করায় সরকােরর িত টাকা 

। 
3139655.02 

ঐ 

79.  ঐ ১৯৮০-৯৫ 4 িমেল ধান ছাটাইেয়র রেণর নােম ১৫৯.০০০ মঃটন 
ধান আ সাৎ আদায়েযা  টাকা 

১০১৭৬০০.০০ 
ঐ 

80.  
ঐ ১৯৮০-৯৫ 5 একই িডও ইবার বহােরর মা েম খা শ  আ সাৎ 

যাহা শাি লক হাের আদায়েযা  
৯০৮১৫৫.০০ খয়বর রহমান া ন 

ভাঃকঃকঃ ডামার খা  
দাম, নীলফামারী। 
মামলা চলমান 

81.  
ডামার 

এলএসিড 

১৯৮০-৯৫ 06 িমল হেত ছাটাই ত া  চাল ৫১৫= ৩৮.৫৫২ মঃটন 
িহসাব  না কিরয়া আ সাৎ শাি লক টাকা ি ন 

হাের আদায়েযা  

৯০৪৭২৪.০০ মাঃ ম আলী া ন 
ভাঃকঃকঃ ডামার খা  

দাম, নীলফামারী। 
মামলা চলমান 

82.  
ঐ ১৯৮০-৯৫ 07 ৭২০০ খানা খািলব া িহসাব  না কিরয় আ সাৎ । 

দ নীয় হাের আদায় যা । 
৪২৪৫১২.০০ 

- 

83.  ঐ ১৯৮০-৯৫ 08 সং হীত ৩০.০০০ মঃটন ধান িহসাব  না করায় 
সরকােরর িত দ নীয় হাের আদায়েযা  

১৯২০০০.০০ 
- 

84.  
ঐ ১৯৮০-৯৫ 09 ম দ গড়িমল কিরয়া ১৯০ ব ায় ১৯.০০০ মঃটন ধান 

ব াসহ আ সাৎ ি ন হাের টাকা আদায়েযা  
২৫৪৮১৬.০০ খয়বর রহমান া ন 

ভাঃকঃকঃ ডামার খা  
দাম, নীলফামারী। 
মামলা চলমান 
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85.  
িচলাহাটী 
এলএসিড 

১৯৮০-৮৫ 01 রলওেয় পিরবহেন খা শ  িতর ফেল সরকােরর 
িত টাকা ি ন হাের রল িবভােগর িনকট আদায় 

যা  

৫৪০৩৬১.৯১ 
রল 

86.  
ঐ ১৯৮৬-৮৮ 01 সীমািতির  রলওেয় পিরবহণ ঘাটিত ২,৯৩,২৩৪/- 

টাকা সীিমত ৬২,৫৩৯/- টাকা দ নীয় হাের আদায়েযা   
৬৪৯০০৭.০০ 

ঐ 

87.  
জলঢাকা খা  

দাম 
১৯৮৪-৮৫ 

সংকলন বছর 
১৯৮৬-৮৭ 

৩১ িমলারেদর িনকট চাউল অনাদােয়র ফেল সরকােরর 
আিথক িত। 

৩৭৭৫৩৫৮.১৬ 
অং র হাি ং িমল টাকা 

আদােয়র জ  আদালেত মামলা 
চলমান 

88.  
ঐ ১৯৮০-৯৫ ২ য়া রণ দখাইয়া ব াসহ ১,৫৪,৪২,৯৩০/৮০ টাকা 

ে র খা শ  আ সাৎ যাহা শাি লক ি ন হাের 
৩,০৮,৮৫,৮৬২/- টাকা আদায় যা । 

৩০৮৮৫৮৬২.00 মিজবর রহমান াঃ ভাককঃ 
জলঢাকা খা  দাম, 

নীলফামারী টাকা আদােয়র জ  
আদালেত মামলা চলমান 

89.  

ঐ ১৯৮০-৯৫ ১৫ িমল হইেত ধােনর ফিলত চাউল ম েদর অ  না 
করায় সরকােরর ৪,৫৮,৭৯৩/৯০ টাকা িত যাহা 

শাি লক ি ন হাের জনাব মাঃ আ  তােলব ভার া  
কমকতা এর িনকট হইেত ৯,১৭,৫৮৭/৮০ টাকা আদায় 

যা । 

৯১৭৫৮৭.৮০ 

আ  তােলব াঃ ভাককঃ 
জলঢাকা খা  দাম, 

নীলফামারী মামলা চলমান 

90.  
জলঢাকা খা  

দাম 
১৯৮০-৯৫ ১৪ িবিল আেদেশর পিরমান বিশ ডিলভারী দখাইয়া 

ব াসহ ২,৭০,০৭৬/৭২ টাকা ে র চাউল আ সাৎ । 
দ নীয় হাের আদায় যা  ৫,৪০,১৫৩/- টাকা। 

৫৪০১৫৩.০০ 
ঐ 

91.  
ঐ ১৯৮০-৯৫ ২২ ২০.০০০েমঃটন গম ম দ  না কিরয়া আ সাৎ করায় 

সরকােরর িত টাকা ১,৪৬,৮০০/- শাি লক হাের 
আদায় যা  ২,৯৩,৬০০/- টাকা। 

২৯৩৬০০.০০ আ  তােলব াঃ ভাককঃ 
জলঢাকা খা  দাম, 

নীলফামারী টাকা আদােয়র জ  
আদালেত মামলা চলমান 

92.  
কমারী 
এসিড 

জলঢাকা 

১৯৮০-৯৫ ৮ িবিভ  খা  দাম হেত রীত খা শ  িহসাব  না 
কিরয়া আ সাৎ, ি ন হাের আদায়েযা । 

২৯০৭৯৯৮.০০ মিজবর রহমান াঃ ভাককঃ 
জলঢাকা খা  দাম, 

নীলফামারী টাকা আদােয়র জ  
আদালেত মামলা চলমান 

93.  
কমারী 
এসিড 

জলঢাকা 

১৯৮০-৯৫ ১৯ ৫৬৪৩  খািলব া আ সাৎ ি ন হাের িতর টাকা 
আদায়েযা । 

৩৩২৭১২.০০ 
” 

94.  
িডমলা 

এলএসিড 
১৯৮০-৯৫ ৬ য়া িডওর মা েম খা শ  িবতরণ দখােনায় িত ৫০৪৪৯৮৩.০০ খয়বর রহমান াঃ ভাককঃ 

িডমলা খা  দাম, নীলফামারী 
টাকা আদােয়র জ  আদালেত 

মামলা চলমান 

95.  
ঐ ১৯৮০-৯৫ ৩ িমল গেট খিরদ ত ধােনর ফিলত চাল দাম লজাের 

অ  না করায় িত একক হাের ৫০,৭১,১৩৮/-  
১০১৪২২৭৬.০০ 

ঐ 

96.  
ঐ ১৯৮০-৯৫ ৪ নীলফামারী ও ডামার খা  দাম হেত রীত চাল 

িহসােব অ  না করায় িত  
৬৬৬২৮১৬.০০ 

ঐ 

97.  ঐ ১৯৮০-৯৫ ১৩ িমলােরর িনকট হেত দ  চাল খামােল কম দখাইয়া 
আ সাৎ 

৫৭২২০২.০০ 
ঐ 

98.  ঐ ১৯৮০-৯৫ ১৬ য়া ইনভেয়েসর মা েম ই  দখাইয়া আ সাত ৪৪৫৮৯৬.০০ ঐ 

99.  
িকেশারগ  
এলএসিড 

১৯৮৩-৮৬ ৬(১) িমলারেদর িনকট হেত চাউল আদায় না করার ফেল 
সরকাের ৪,৮৯,২০৩/৬৬ টাকা িত।  

৪৮৯২০৩.৬৬ আ ল মিতন া ন ভাঃকঃকঃ 
িকেশারগ , খা  দাম, 

নীলফামারী। টাকা আদােয়র জ  
আদালেত মামলা চলমান 

100.  
ঐ ১৯৯২-৯৪ ১২(৬) ৯৭ ব ায় ৮.১৮৭ মঃটন গম য়া িবিল দখােনার ফেল 

সরকােরর আিথক িত (ি ন হাের  
১২০১৮৬.০০ 

ঐ 

101.  
ঐ ১৯৮০-৯৫ ৯ (১) িবিভ  খা  দাম হেত া  খা শ  ম দ রিজ াের 

জমা না কিরয়া সরাসির আ সাৎ দ নীয় হাের 
আদায়েযা  টাকা। 

১৫৫৪৩৭৫.০০ 
ঐ 

102.  
ঐ ১৯৮০-৯৫ ১৮ (৩) ৪,১৬,৪৮৮/- টাকা ে র ৫০.৬১২ মঃটন রীত খা  

শ  গ  েল াপেকর াি  ীকার নাই। 
৪১৬৪৮৮.০০ 

ঐ 
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           িব. . আখািনর িরেপাট এবং জখািনর  িরেপাট িমিলকরেণর ফেল আপি র সং া ও জিড়ত টাকা পিরবতন হেয়’ ছ। 
 

           
 

                         (েমাঃ আিন র রহমান) 
সহকারী আ িলক খা  িনয় ক (অ.দা.) 

পে -আ িলক খা  িনয় ক 
রং র িবভাগ, রং র। 
ফানঃ ০৫২১-৫২১6০ 

rcf.rng@dgfood.gov.bd 
 


