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িসেলটিবভােগরঅি ম, খসড়া ও সংকলনঅ ে দস েহরতািলকা 

িসেলট িবভােগর অি ম অ ে দস েহর তািলকা 

: 
নং 

সং াপেনরনাম িনরী াবছর অ . 
ন র 

জিড়তটাকা আপি রিশেরানাম ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
আ িলকখা িনয় েকরকাযালয়, িসেলট 

১ আ িলকখা িনয়
েকরকাযালয়, 

িসেলট 

২০১১-১৬ ২ ৩৬,০৯০/- জীপগািড়েমরামতবাবদঅিনয়িমত য় 
১,১১,০৯০/- টাকা 

,যারমে আিথক মতাবিহ ত য় ৩৬,০৯০/- 
টাকা । 

 

িসেলট জলা 

২ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
১৯৭২-৭৩ ১ ৭৪,৭৭১/৪৮ 

অ েমািদতপিরমােণরউে খা শ সাম ীপিরব
হনবাবদ িতরপিরমান ৭৪,৭৭১/৪৮ টাকা। 

 

৩ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
১৯৭২-৭৩ ৩ ৫৪,৬৮৬/৯২ 

খা সাম ীসহেরলওেয়ওয়াগনহারােনারফেল
িতরপিরমাণ ৫৪,৬৮৬/৯২ 

 

৪ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
১৯৭২-৭৩ ৫ ১৭,১৯২/৯৫ 

রলওেয়ক পে রকােছভাড়া দােনরে ি েত 
১৭,১৯২/৯৫ 

 

৫ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
১৯৭৫-৭৭ ১ ৪,৩৯,২২৫/- 

মসাসশাহজাহানচাউলকলমািলকক কসরকাির
খা  ও খািলব ারিহসােবগড়িমেলরকারেণ 

৪,৩৯,২২৫/- টাকাআিথক িত 

 

৬ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
১৯৭৫-৭৭ ২ ৬৭,১০৫/- 

মসাসকামালচাউলকলিসেলটএরিনকটহেত 
৬৭,১০৫/- টাকাআদায়েযা । 

 

৭ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
১৯৮২-৮৫ ১ ৩৭,৯০,৫০৩/- 

কমকতা/কমচারীেদরেযাগসাজেসেনৗপিরবহন
কাদারেমসাসআ লকালামে ডাসক ক 

৩৭,৯০,৫০৩/- টাকা ে রধানআ সাৎ। 

 

৮ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
১৯৮৯-৯২ ২ ১,২২,৫২৪/- 

রলওেয়পিরবহণঘাটিতরিবপরীেতঅনাদায়ীটা
কা ১,২২,৫২৪/- টাকা। 

 

৯ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
২০০০-০৩ ১ ১১,৮২,৮৫৫/- 

খা শে রমা ািতির ঘাটিতসংঘ তহওয়ায়
রলপিরবহণ কাদােররিনকটহেতআদায়েযা  

১১,৮২,৮৫৫/- 

 

১০ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
২০০০-২০০৩ ৮ ২৬,৪০৭.৭৫ 

টিলেফাননীিতমালাল নকেরআবািসকেটিল
ফানঅিতির িবল দানকরায় িত ােনরআিথ

ক িত ২৬,৪০৭.৭৫/-টাকা। 

 

১১ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
২০০৭-০৯ ৩ ২৫,৭৫৭/৫২ 

রলপিরবহেণমা ািতির পিরবহণঘাটিতহওয়া
য়সরকােররআিথক িত ২৫,৭৫৭/৫২ টাকা। 

 

১২ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
২০১১-২০১৪ ১৮ ১৬,১৮,৬২৩/- 

মালখালােসরমা েমমরাদানা, 
লাবািলিমি তিন মােনরখা শ হেণ িত া

নর িত। 

 

১৩ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
২০১১-২০১৪ ৪১ ৩,৮৭,৫৮৭/- 

িনকটতমএলএসিডহেতখা শ পিরবহননাকের
েররএলএসিডহেতপিরবহনকরায়অিতির পির

বহনখরচবাবদ িত। 

 

১৪ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
২০১১-২০১৬ ১ ৪,৬৮,৮১১/- 

সরকািরবাসায়বসবাসকরাসে ওজাতীয়েবতন
ল ২০০৯ 

অ সােরবািড়ভাড়াকতননাকরায়সরকােরর িত 
৪,৬৮,৮১১ টাকা। 

 



অ খ স তথ 2 
 

১৫ 
জলাখা িনয়
করকাযালয়, 

িসেলট। 
২০১১-২০১৬ ৩০ ৬৪,১১,৫৮৫/- 

ন ন তকােজরনকশাছাড়াই া লনৈতিরঅ
মাদন ও কাযস াদনকরায় ৬৪,১১,৫৮৫/- 

টাকারঅিনয়ম। 

 

১৬ 
উপেজলাখা িনয়

েকরকাযালয়, 
িসেলটসদর 

১৯৮৯-৯২ ১ ৩,০৩,৮৫২/- 
রলেযােগপিরবািহতচাউেলরমা ািতির পিরবহ

ণঘাটিতরদ ন ৩,০৩,৮৫২/- টাকা িত। 

 

১৭ 
িসেলটসদরএলএস

িড 
১৯৮২-৮৭ ১ ৩,৫৮,১৮৩/৯৪ 

অিতির পিরবহণঘাটিতরফেলসরকােররআিথক
িত ৩,৫৮,১৮৩/৯৪ 

 

১৮ 
িসেলটসদরএলএস

িড 
১৯৮২-১৯৮৭ ২ ৬,৯০,২৯৮/- 

মা ািতির দামঘাটিতরফেলসরকােররআিথক
িত। 

 

১৯ 
িসেলটসদরএলএস

িড 
১৯৮৭-৯১ ৩ ৪,৭৮,৫১৮/- 

রলপিরবহনঘাটিতরফেলসরকােররআিথক িত 
৪,৭৮,৫১৮/- 

 

২০ 
িসেলটসদরএলএস

িড 
১৯৯১-৯৩ ১ ২,৭৪,৫২৮/- 

সীমািতির েরলপিরবহণঘাটিতমােলর বাবদ
আদায়েযা । 

 

২১ 
িসেলটসদরএলএস

িড 
১৯৯১-৯৩ ২ ৫০,২৭৬/- 

রলপিরবহণ কাদারহইেতমা ািতির পিরবহণ
ঘাটিতমােলর বাবদআদায়েযা । 

৫০,২৭৬/- 

 

২২ ফ গ এলএসিড ১৯৮০-৮৪ ২ ১১,৪৫,৭৭৬/- 
রলেযােগপিরবহণকােলখা ে রসীমািতির
ঘাটিতরহওয়ারদ নসরকােররআিথক িত। 

১১,৪৫,৭৭৬/- 

 

২৩ ফ গ এলএসিড ১৯৯৪-০০ ১ ৪৫,৭৭৪/- 
রলেযােগপিরবািহতপে রসীমািতির পিরবহণ
ঘাটিতসংঘ তহওয়ায়সরকােররআিথক িত। 

৪৫,৭৭৪/- 

 

২৪ শওলাএলএসিড ১৯৮০-১৯৮২ ১ ১,৭৩,৭৫৫/- 
সীমািতির দামঘাটিতেতসরকােরর িতযাহা

আদায়েযা । 
 

২৫ জিকগ এলএসিড ১৯৮৩-১৯৮৯ ১ ৪,২৬,০৫৩.৬০ 
সীিমতঘাটিতরএবংসীমািতির ঘাটিতরটাকাআ

দায়েযা । 
 

২৬ কািলগ এলএসিড ১৯৮০-১৯৮৭ ১ ৬,৬২,৪৬২/- 
খা শে রমা ািতির দামঘাটিতরকারেণসর

কােরর িত। 
যাহাদ লকি নহােরআদায়েযা । 

 

২৭ 
কানাইগাটএলএস

িড 
১৯৮০-১৯৮৬ ১ ২১,৭০,১৮২/- 

খা শে র দামঘাটিতর বাবদটাকাআদায়
যা । 

 

২৮ 
কানাইগাটএলএস

িড 
১৯৮৬-১৯৮৯ ১ ৬৩,৪১০.১২/- 

সীিমত দামঘাটিত ৮,২৭৫.৪৮ টাকা ও 
সীমািতির দামঘাটিতর ৫৫,১৩৪.৬৪ 

টাকাসবেমাট ৬৩,৪১০.১২ 
টাকা িতযাহাআদায়েযা । 

 

জলারেমাটআপি সং া= ২৭  জলারেমাটআপি রসােথজিড়তটাকা = ২,১১,৫৫,০০০/- 
 

মৗলভীবাজার জলা 

২৯ লাউড়াএলএসিড ১৯৮০-৮৩ ১ ২,০৯,৪১৬/- 
ধােনর দামঘাটিতবাবদদ লকহাের 

২,০৯,৪১৬/- টাকাআদায়েযা । 
 

৩০ লাউড়াএলএসিড ১৯৮০-৮৩ ২ ১১,৫১,৫২৬/০৬ 
গমপিরবহনঘাটিতবাবদ িতদ লকহাের 

১১,৫১,৫২৬/০৬ টাকাআদায়েযা । 
 

৩১ শর রএলএসিড ১৯৮০-৮৬ ১ ৩,৬৭,৬২৬/- 
িবন  ও 

অপিরপ েবােরাধানসরবরােহরফেল িত 
৩,৬৭,৬২৫/৯৭ টাকাআদায়েযা । 

 

৩২ ম লএলএসিড ১৯৮০-৮৭ ২ ১৪,২০,২৫৭/- 
রলেযােগপিরবহনকােলখা সীমািতির ঘা

টিতহওয়ারদ নসরকােরর িতটাকা 
৭,১০,১২৯/- যাহাদ লকহাের ১৪,২০,২৫৮/- 

 

৩৩ লাউড়াএলএসিড ১৯৮৩-৮৬ ১ ৮,৬২,০২০/- 
সীমািতির পিরবহনঘাটিতর বাবদদ নীয়
হােরটাকা ৮,৬২,০২০/- টাকাআদায়েযা । 

 

৩৪ লাউড়াএলএসিড ১৯৮৩-৮৬ ২ ২,৭০,৬৯৩/- গমভিত ২   
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বলওয়াগেনরমালামালনা াি রকারেণউহার
বাবদসবেমাট ২,৭০,৬৯৩/- 

টাকাদ নীয়হােরআদায়েযা । 

৩৫ 
জলাখা িনয় েকর

কাযালয়, 
মৗলভীবাজার। 

১৯৮৬-৮৯ ১ ৫,১৭,৮০৭/- 

জনাব লইসলামখা পিরদশক এরিনকটহই
ত চাউল ও ব াআ সাৎ 

জিনত িতরটাকাআদায়েযা  ৫,১৭,৮০৭/- 
টাকা। 

 

৩৬ 
শমেসরনগরএলএস

িড 
১৯৮৪-৮৭ ১ ৩,৩৩,৪৪৩/১৬ 

খা শে মা ািতির েরলপিরবহনঘাটিতজিন
তআিথক িত ৩,৩৩,৪৪৩/১৬ 

টাকাআদায়েযা । 
 

৩৭ 
মৗলভীবাজারসদরএ

লএসিড 
১৯৮৭-৯১ ১ ১০,২৭,২৭৬/- 

দােমর মালামালমা ািতির ঘাটিতেদখাইয়াউ
হার দ লক হােরসরকােররেমাট 

১০,২৭,২৭৬/- টাকা আ সাৎ। 
 

৩৮ 
শমেসরনগরএলএস

িড 
১৯৮৭-৯১ ২ ৮,৮৬,৬৮৭/১০ 

রলপিরবহেনসীমািতির ঘাটিতরফেলেরলওেয়
রিনকটদাবী তটাকারি নহাের 

৮,৮৬,৬৮৭/১০ টাকাআদায়েযা । 
 

৩৯ ম লএলএসিড ১৯৮৭-৯১ ১ ১৭,০২,৯৪৬/- 
মা ািতির পিরবহনঘাটিতরদ নেরলওেয়রিন
কটদাবী তটাকা ১৭,০২,৯৪৬/- টাকাঅনাদায়ী। 

 

৪০ রীএলএসিড ১৯৮৯-৯৩ ১ ১,০৬,৬৭৩/- 
রলপিরববহেনমা ািতির ঘাটিতরিবপরীেত 

১,০৬,৬৭৩/- টাকাসরকােরর িত। 
 

৪১ ম লএলএসিড ১৯৯১-৯৩ ১ ৯,৬৭,৩৭০/- 
রলেযােগপিরবহনকােলমা ািতির ঘাটিতরফ

লেমাটটাকা ৯,৬৭,৩৭০/- িত। 
 

৪২ লাউড়াএলএসিড ১৯৯১-৯৪ ১ ৫,৩৭,০১৯/- 
সীমািতির েরলওেয়পিরবহনঘাটিতবাবদসরকা

ররআিথক িতটাকা ৫,৩৭,০১৯/- 
আদায়েযা । 

 

৪৩ 
জলাখা িনয় েকর

কাযালয়, 
মৗলভীবাজার। 

২০০০-২০০৫ ২ ৭,৮১,২১৭/- 
সীমািতির দামঘাটিতজিনতআিথক িত ৭,

৮১,২১৭/- টাকা। 
 

৪৪ 
বড়েলখা/ ভা গাছ/ 

ম লএলএসিড 
২০০০-০৫ ৩ ১০,৪২,৯৭৪/- 

রলপিরবহেনমা ািতির পিরবহনঘাটিতেদখা
নারফেলসরকােরর ১০,৪২,৯৭৪/- টাকা িত। 

 

৪৫ 
জলাখা িনয় েকর

কাযালয়, 
মৗলভীবাজার। 

২০১২-১৬ ২ ১,৪৫,৮৬৮/- 
ও.এম.এসিডলারেদরকিমশনেথেকউৎেসআয়ক

রকতননাকরায়সরকােরররাজ িত 
১,৪৫,৮৬৮/- 

 

৪৬ 
জলাখা িনয় েকর

কাযালয়, 
মৗলভীবাজার। 

২০১২-১৬ ৯ ২,৫৩,৪৭৭/- 

সরকারীবাসায়বসবাসকরাসে ওজাতীয়েবতন
ল/২০০৯ 

অ সােরবািড়ভাড়াভাতাকতননাকরায়সরকােরর
িত ২,৫৩,৪৭৭/- টাকা। 

 

জলারেমাটআপি সং া= ১৮  জলারেমাটআপি রসােথজিড়তটাকা = ১,২০,০০০০০/- 

হিবগ  জলা 

৪৭ জলা খা  
িনয় েকর 
কাযালয়,হিবগ
। 

১৯৮১- ৮৬ ২ ১,৭৮, ৮১২/- দােম িবন  ৮৬৪২ কিজ  চাল বাস েব 
ওজেন কম পাওয়ার ফেল   সরকােরর 

িত। 

 

৪৮ জলা খা  
িনয় েকর 
কাযালয়,হিবগ
। 

১৯৮৬- ৮৯ ৩ ১০,৭৭,৬০৫/- মালামালসহ রলওেয় ওয়াগন উধাও 
হওয়ায় সরকােরর আিথক িত  টাকা 
৫,৩৮,৮০২/ এবংদ নীয়হাের আদায়েযা  

 

৪৯ জলা খা  ১৯৮৬- ৮৯ ৫ ৩৮,৫০,৪৫৪/-   সীমািতির  রলওেয় পিরবহন ঘাটিতর  
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িনয় েকর 
কাযালয়,হিবগ
। 

জ  রল ক প র িনকট দাবী ত টাকা  
অ াবিধ অনাদায়ী  । 

 

৫০ জলা খা  
িনয় েকর 
কাযালয়,হিবগ
। 

১৯৯৩- ২০০১ ১ ১,০১,২৪১/- িডও অেপ  অিতির  মাল িবিলর কারেন 
সরকােরর আিথক িত। 

 

৫১ জলা খা  
িনয় েকর 
কাযালয়,হিবগ
। 

২০০৩- ২০০৭ ২ ২,০৫,০২৬/-  চাল পিরবহন কাদার ক ক পিরবহেন  
মা ািতির  পিরবহন ঘাটিত হওয়া 
সরকােরর আিথক িত ১,০২,৫০০ টাকা যা 
দ লক হাের আদায়েযা । 

 

৫২ জলা খা  
িনয় েকর 
কাযালয়,হিবগ
। 

 ১৭ ২০,৮৩,৯১০/-  বহারেযা  ২২,৮২০  খািলবস া 
দীঘিদন যাবত দােম ম দ/েফেল রাখায় 
সরকােরর িতর স াবনা ২০,৮৩,৯১০/- 
টাকা।  

 

৫৩ জলা খা  
িনয় েকর 
কাযালয়,হিবগ
। 

২০১২- ২০১৬ ১ ৩,৬৩,৪৭০/- া  অেপ  অিতির  ম দ /গঙদাম 
ঘাটিত হন করায় সরকােরর আিথক িত 

 

৫৪ উপেজলা খা  
িনয় েকর 
কাযালয়,আজিম
রীগ । 

১৯৯০- ৯৭ ৩ ৩১,৩৪৫/- অিনয়িমতভােব ১২২৩  ন ন ব া 
বহােরর অেযা  ঘাষনা করায়  

অদায়েযা । 

 

৫৫ হিবগ  সদর 
এলএসিড 

১৯৮২- ৮৭ ১ ১৩,৬৯,৬৯৮/- সীমািতির  রল পিরবহন ঘাটিত 
মালামােলর  বাবদ টাকা আদায়েযা । 

 

৫৬ হিবগ  সদর 
এলএসিড 

১৯৮৭- ৯০ ১ ৪,৩৮,১৬২/- রলওেয় পিরবািহত মা ািতির  পিরবহন 
ঘাটিত এবং ভাড়া বাবদ রেলর িনকট 
দাবী ত  টাকা অনাদায়ী। 

 

৫৭ হিবগ  সদর 
এলএসিড 

১৯৯১- ৯৪ ২ ১৮,৪৯,৫৮৪/- সীমািতির   রল পিরবহন কাদার ঘাটিত 
জিনত িতর পিরমান টাকা আদায়েযা  

 

৫৮ শােয়স াগ  
এলএসিড 

১৯৮০- ৮৬ ৪ ৪,৪৯,৯১২/- টেনেডা ও ব ায় খা  শ  য় িত।  

৫৯ শােয়স াগ  
এলএসিড 

১৯৮৬- ৮৯ ১ ২,৮৯,৫৩২/- সীিমত দাম ঘাটিতর টাকা এবং 
সীমািতির  দাম ঘাটিত বাবদ িতর 
টাকা আদায়েযা । 

 

৬০ শােয়স াগ  
এলএসিড 

১৯৮৯- ৯২ ১ ৬,৬৬,৪৪২/- রলওেয় পিরবহন সীমািতির  ঘাটিত 
হওয়ায় টাকা আদায়েযা । 

 

৬১ শােয়স াগ  ১৯৮৯- ৯২ ২ ১৩,৮৮৯/- বস াসহ মালামাল না পাওয়ায় টাকা  
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এলএসিড আদায়েযা । 

৬২ নায়াপাড়া 
এলএসিড 

১৯৮০- ৮৬ ১ ৯,৪৮,২৭২/- মা ািতির  পিরবহন ঘাটিতর কারেন টাকা 
আদায়েযা । 

 

৬৩ নায়াপাড়া 
এলএসিড 

১৯৮০- ৮৬ ২ ৫০,২৫৩/- সীমািতরী  দাম ঘাটিত জিনত কারেন 
টাকা দায়ী ি র িনকট হেত 
আদায়েযা । 

 

৬৪ নায়াপাড়া 
এলএসিড 

১৯৮৬- ৯০ ১ ৪৩,৭৮,৮৪৩/- দােমর মালামাল সরজিমেন তদম কােল 
িব ল পিরমান ঘাটিতর ফেল সরকােরর 

িত।  

 

৬৫ নায়াপাড়া 
এলএসিড 

১৯৮৬- ৯০ ২ ১,৭৩,১৪০/- রলেযােগ খা শ  পিরবহনকােল 
মা ািতির  ঘাটিতর ফেল সরকােরর টাকা 

িত যাহা আদায়েযা । 

 

৬৬ নায়াপাড়া 
এলএসিড 

১৯৯১- ৯৩ ১ ৮,৪৬,৬২৮/- খা  শে র সীমািতির  রলওেয় পিরবহন 
ঘাটিত জিনত সরকারী িতর টাকা । 

 

৬৭ নায়াপাড়া 
এলএসিড 

১৯৯১- ৯৩ ৫ ১৫,০৬০/- রল পিরবহেন চােলর সীমািতরি  
পিরবহন ঘাটিত হওয়ায় সরকােরর িত। 

 

৬৮ লাখাই খা  
দাম 

১৯৮১- ২০০১ ১ ৮৮,০৫০/- ৪০১৮ কিজ ধান ও ১১৮৯৩.৫৬গম 
তছর েপর কারেন এককহাের ৮৭,২৩৪/-
টাকা এবং ৬০ খানা বস ার  ৮১৬/- 
টাকাসহ সবেমাট টাকা দায়ী ি র িনকট 
হেত আদায়েযা  । 

 

৬৯ নার ঘাট খা  
দাম 

১৯৮০- ২০০১ ১ ৯,২৪,০৫০/- রলেযােগ খা   পিরবহনকােল 
সীমািতির  হাের ঘাটিত সংঘ ত হওয়ায় 
আদায়েযা  । 

 

৭০ নবীগ  খা  
দাম 

১৯৮৪- ২০০১ ১ ২১,০৭,৩৪২/- ািজে ট ক ক দােমর মালামাল 
বাস ব যাছাই কােল দাম ঘাটিত সংঘ ত 
হওয়ায় সরকােরর িত যাহা দ  লক 
হাের  আদায়েযা ।(মামলা) 

- 

৭১ আজিমরীগ  
এলএসিড 

১৯৮৭- ৯৩ ১ ৩৯,৪৫,৩৯৮/- সীমািতির  দাম ঘাটিতর  বাবদ 
আদায়েযা  (মামলা) 

 

৭২ আ েরাড খা  
দাম 

১৯৮০- ৮৭ ১ 

 

৩,০৫,৪২৫/- 

 

মা ািতির  পিরবহন ঘাটিতর ফেল িত 
৩,০৫,৪২৫/- টাকা আদায়েযা । 

 

 

৭৩ আ েরাড খা  
দাম 

১৯৮০- ৮৭ ২ ১,৬৭,২৫৫/- মা ািতির  দাম ঘাটিতর ফেল 
১,৬৭,২৫৫/-টাকা আদায়েযা । 

 

জলারেমাটআপি সং া= ২৭  জলারেমাটআপি রসােথজিড়তটাকা = ২,৬৯,৬০০০০/- 
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নামগ  জলা 

৭৪ 

জলাখা িনয়
কেকর 

কাযালয়, 
নামগ । 

১৯৮০-১৯৮২ ১ ১,০৪,৮৬,৯০০/- 
িবিভ খা দােম দামঘাটিতরফেলসরকা
ররেমাটটাকা ১,০৪,৮৬,৯০০/- িত। 

  

৭৫ 

জলাখা িনয়
কেকর 

কাযালয়, 
নামগ । 

১৯৮০-১৯৮২ ২ ২১,৭৭,২৫২/- 
নামগ েজলারআওতাধীনিবিভ দােমপ

িরবহনঘাটিতরফেলসরকােররেমাট 
২১,৭৭,২৫১/৯৬ টাকা িত। 

  

৭৬ 

জলাখা িনয়
কেকর 

কাযালয়, 
নামগ । 

১৯৮০-১৯৮২ ৪ ৮,২২,৭৪৯/- 
নামগ েজলারআওতাধীনিবিভ দােমব
াঘাটিতরফেলসরকােররেমাট 

৮,২২,৭৪৮/৬৮ টাকা িত। 

  

৭৭ 

জলাখা িনয়
কেকর 

কাযালয়, 
নামগ । 

১৯৮০-১৯৮২ ৫ ৫,২২,০৩১/- 
নামগ েজলারঅধীন ছাতক দােমেরলও
য়ঘাটিতরফেলসরকােররেমাট 

৫,২২,০৩০/৫৬ টাকা িত। 

  

৭৮ 

জলাখা িনয়
কেকর 

কাযালয়, 
নামগ । 

১৯৮০-১৯৮২ ৬ ৪,২০,৪৩৫/- 
িবিভ খা দােমখা শ  ও 
লবনন হওয়ারফেলসরকােরর িত 
৪,২০,৪৩৪/৬০ টাকা। 

  

৭৯ ছাতকএলএসিড ১৯৯৯-২০০৬ ২ ৩,৮২,৮৭৫/- 
রলপিরবহেনমা ািরি পিরবহনঘাটিতেদখা
নারফেলসরকােরর িত ৩,৮২,৮৭৫/- 

টাকা। 
  

৮০ 

জলাখা িনয়
কেকর 

কাযালয়, 
নামগ । 

২০১১-২০১৫ ১ ১০,৩৫,৬৯,৩৮২/- 

আরএসখিতয়ােনকমেরকড হওয়া িমহ
তএলএসিডস েহর ৩৮৪.২১শতক 
িমর েবদখলহওয়ায়সরকােরর িত িত

। 

  

৮১ 

জলাখা িনয়
কেকর 

কাযালয়, 
নামগ । 

২০১১-২০১৫ ৫ ১৬,২০,৮৯৩/- 

নঃভরণিবলহেত াংকক ক া কিমশেন
রউপরকিততভ াট ও 
আয়করিহসাব ি র পে মাণকনাথাকায়
সরকােরররাজ াি অিনি ত। 

  

৮২ 

জলাখা িনয়
কেকর 

কাযালয়, 
নামগ । 

২০১১-২০১৫ ১০ ৭,১০,০৭৬/- 
জলাখা িনয় কআিথক মতাবিহ ত দা

মঘাটিতঅবেলাপনকরায়সরকােররআিথক
িত 

  

৮৩ 
উপেজলাখা িন

য় েকর 
কাযালয়, ছাতক 

১৯৮২-৮৯ ১ ৩,৩৬,২১৭/- 

িবভাগীয়মামলাররায়অ াহ এবংঅিভ ে র
িতআ প শন বকদ লকহােরআ

সাৎ তমালামােলর আদায়নাকরায় 
৩,৩৬,২১৭/- টাকা িত। 

  

৮৪ 
উপেজলাখা িন

য় েকর 
কাযালয়, ছাতক 

১৯৮২-৮৯ ২ ১,৬৭,৬৪৬/- 
খা পিরদশকক কিনমণহােরিমিলংেরিশও
িনধারনকরায়সরকারঅ েমািদতচাউলকেলর
িনকট িতমােসেমাট 

  

৮৫ 
উপেজলাখা িন

য় েকর 
কাযালয়, ছাতক 

১৯৮২-৮৯ ৩ ৫৪,৯০০/- 

ডিলভারীঅডার ও 
ম দেরিজ ােররেগাজািমলিদয়া ১০০০০ 
কিজগেমর বাবদ ৫৪,৯০০/- 

টাকাআ সাৎ। 

  

৮৬ 
উপেজলাখা িন

য় েকর 
কাযালয়, ছাতক 

১৯৮২-৮৯ ৫ ৬৬,৯২৭/- 

িহসােবেগাজািমলকিরয়া ও 
কার িপরমা েমেমাট ৭৮৩৭ 
কিজচাউেলর বাবদ ৬৬,৯২৭/০০ 

টাকাআ সাৎ। 

  

৮৭ উপেজলাখা িন ১৯৮২-৮৯ ৯ ১,৮৪,১০১/- উ তনক পে রিনেদশঅমা কিরয়াউপ   
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য় েকর 
কাযালয়, ছাতক 

জলারজ মািসকবরা তলবনউপেজলা
িডলারেদরমে নঃবরা নািদয়া দামজাত
কিরয়ােফিলয়ারাখায় িত ১,৮৪,১০০/৬০ 
টাকা। 

৮৮ 
উপেজলাখা িন
য় েকরকাযালয়, 

ধমপাশা 
১৯৯০-৯৭ ১ ৬২,১৭০/- অিনয়িমতভােববািড়ভাড়া দান ও 

কতননাকরায়সরকােররআিথক িত। 
  

৮৯ 
নামগ এলএস

িড 
১৯৮০-৮৩ ১ ১৭,৭৯,১৪৮/- 

িবিভ মালামালঘাটিতেদখাইয়াসরকােররটা
কাআ সাৎ। 

  

৯০ 
নামগ এলএস

িড 
১৯৮০-৮৩ ২ ২৫,১৭,৯৫৮/- 

া মালামালম দেরিজ ারকমেদখাইয়াসর
কােররটাকাআ সাৎ। 

  

৯১ 
নামগ এলএস

িড 
১৯৮০-৮৩ ৩ ৩০,৫৫৪/- 

সরকারীিনেদশউেপ াকিরয়াঅিনয়িমতভা
বখামাল তমালদীগিদনঘাটিতেদখাইয়াপ
রিবতরনকরায়সরকারেররেমাট িত।  

  

৯২ 
নামগ এলএস

িড 
১৯৮০-৮৩ ৮ ১৬,৪২৫/- 

ি রপািনেত ৭৫০  
ব াপিচয়ািবন হওয়ােতসরকােরর িত। 

  

৯৩ 
নামগ এলএস

িড 
১৯৮৩-৮৭ ১ ১,৬৯,৯০৬/- 

মা ািতির দামঘাটিতবাবদটাকাআদায়
যা । 

  

৯৪ 
নামগ এলএস

িড 
১৯৮৩-৮৭ ২ ৭৯,৩৭৯/- 

মা ািতির পিরবহনঘাটিতবাবদসরকােরর
িতযাহাদ লকহােরআদায়েযা ।  

  

৯৫ ছাতকএলএসিড ১৯৮৬-৯১ ১ ২,৪৩,১৮৫/- 
মা ািতির েরলওেয়পিরবহনঘাটিতরফেল 
২,৪৩,১৮৫/- টাকা িতযাআদায়েযা । 

  

৯৬ ছাতকএলএসিড ১৯৮৬-৯১ ৩ ১৫,০৮,৮৬৮/- 
মা ািতির েরলওেয়ঘাটিতর বাবদ 
(ভাড়াসহ) দাবী ত ১৫,০৮,৮৬৮/- 
টাকাঅনাদায়ী। 

  

৯৭ ছাতকএলএসিড ১৯৯১-৯৩ ১ ৫,৪৩,৩৮০/- 
মা ািতির েরলওেয়পিরবহনঘাটিতর বা
বদটাকাআদায়েযা । 

  

৯৮ িদরাইএলএসিড ১৯৮০-৮৭ ৪ ১,৩৬,৮৪৫/- 
৩৭৮ বস ায় ১৯ টন ১০২ 
কিজধােনরহিদসনাপাওয়ায় ১,৩৬,৮৪৫/- 

টাকাআদায়েযা । 
  

৯৯ সাচনাএলএসিড ১৯৮০-৮৭ ২ ২৫,৮৬৫/- 
মা ািতির পিরবহনঘাটিতবাবদদ লকহা
র ২৫,৮৬৫/- টাকাআদায়েযা । 

  

১০০ 
ধমপাশাএলএস

িড 
১৯৮০-৮৬ ১ ৪,৩৪,২১৮/- 

মা ািতির দামঘাটিতরফেল িতদ ল
কহাের ৪,৩৪,২১৮/- টাকাআদায়েযা । 

  

১০১ 
ধমপাশাএলএস

িড 
১৯৮০-৮৬ ২ ৩২,৯০৭/- 

মালামালন  ও অত িধকঘাটিতটাকা 
৩২,৯০৭/- টাকাআদায়েযা ।   

১০২ 
ধমপাশাএলএস

িড 
১৯৮০-৮৬ ৩ ৫,৮৩৬/- 

িডওরপিরমানহইেতঅিতির গমই েদখাই
য়া াি রপিরমানকমেদখাইয়াআ সাৎ টাকা 
৫,৮৩৬/- টাকাআদায় ত।  

  

১০৩ 
ধমপাশাএলএস

িড 
১৯৮০-৮৬ ৪ ১৮,৬৬২/- 

িডওএরপিরমানহইেতঅিতির গম দানটা
কা ১৮,৬৬২/- টাকাআদায়েযা । 

  

জলারেমাটআপি সং া =৩০  
  

মাটজিড়তটাকা = ১২,৯১,২৭,৬৮৮/- 
  

িবভােগরেমাটঅ ীমআপি  = ১০৩  
 

িবভােগরেমাটআপি রসােথজিড়তটাকা = ১৮,৯২,২৭,৬৮৮/- 
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িসেলট িবভােগর খসড়া অ ে দস েহর তািলকা 

 
: নং সং াপেনরনাম িনরী াবছর অ . 

ন র 
জিড়তটাকা আপি রিশেরানাম ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

িসেলটেজলা 

- 
জলাখা িনয় েকরকাযাল

য়, িসেলট। 
- - - - 

- 
 
 

মৗলভীবাজারেজলা 

১ ম ল এলএসিড ১৯৮০-৮৭ ৩ ৬৩,৮৬৬/- 

সীমািতির দামঘাটিত হওয়ারদ নস
রকােরর িত ৩১,৯৩৩/- 

টাকা যাহাদ লকহােরেমাট 
৬৩,৮৬৬/- টাকাআদায়েযা । 

 

হিবগ েজলা 
 

২ উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়, হিবগ  সদর 

১৯৮৪- ৮৯ ১ ১০,২৯৭/- মা ািতির  পিরবহন ঘাটিত বাবদ 
আদায়েযা ।            

 

৩ শােয়স াগ  এলএসিড ১৯৮০- ৮৬ ১ ৪৫,৯৫,০০৭/-   রল পিরবহন ঘাটিত ি নহাের টাকা ।  

৪ শােয়স াগ  এলএসিড ১৯৮০- ৮৬ ২ ৩,৬০,৮৯১/- পিরবহনকােল বস াসহ মালামাল ির 
বা ঘাটিত টাকা । 

 

৫ শােয়স াগ  এলএসিড ১৯৮০- ৮৬ ৩ ২,৬৬,৯০০/- খা শ  মা ািতির  দাম ঘাটিতর 
ফেল টাকা ।  

 

৬ শােয়স াগ  এলএসিড ১৯৮০- ৮৬ ৫ ১৪,০৩১/- পিরবহনকােল বাটার ওেয়ল ঘাটিত 
িতর টাকা আদায়েযা । 

 

৭ নায়াপাড়া এলএসিড ১৯৮০- ৮৬ ৩ ৭৫,৫৭০/- পিরবহনকােল খা শ  উধাও হওয়ায় 
আিথক িত যাহা 
আদায়েযা (ঘাটিতর পিরমাণ 
৪১=৭.৫১৫ মি ক টন গম) 

 

নামগ েজলা 

৮ নামগ এলএসিড ১৯৮০-১৯৮৩ ৪ 
৩০,৫৬৪/- মা ািতির দামঘাটিতরফেলসরকাের

রেমাট িত ৩০,৫৬৪/- টাকা। 
  

িবভােগরেমাটআপি  =০৮ েমাটজিড়তটাকা = ৫৪,৩০,০০০/- 
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িসেলট িবভােগর সংকলন  অ ে দস েহর তািলকা 

: 
নং 

সং াপেনরনাম িনরী াবছর অ . 
ন র 

জিড়তটাকা আপি রিশেরানাম ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

িসেলট জলা 

১ 
জলাখা িনয় েকরকাযা

লয়, িসেলট। 
১৯৯৪-২০০০ ১ ৩,১১,০৪০/- 

জলাখা িনয় েকরআবািসকেটিল
ফান া তায়অিতির িবলবাবদ 
৩,১১,০৪০/- টাকাআদায়েযা । 

 

২ িসেলটসদরএলএসিড ১৯৮০-৮২ ১ 

৫৬,৬৯,০১১/- 
(১৩২২০৫৩৬.৫০
সংকলন হওয়া
রপরজিড়তটাকা)) 

সীমািতির পিরবহনঘাটিতরফেলসর
কােরর িত ৫৬,৬৯,০১১/- 

 

৩ িসেলটসদরএলএসিড 
১৯৯৩-
২০০০ 

১ ২,৩৫,৬৮০.০৬/- 

রলপিরবহনক কপিরবািহতমালামা
লওয়াগনহেতখালাসকের নরায় কা
দােররবরাবেরেফরতপাঠােনারফেলস

রকােররআিথক িত। 

 

৪ কা ানীগ এলএসিড ১৯৮১-২০০০ ১ 

১২,১২,২০৯/- 
(২৪,২৪,৪১৮/-

সংকলন হওয়া
রপরজিড়তটাকা) 

সীমািতির দামঘাটিতরফেলসরকা
রর িতটাকা ১২,১২,২০৯/-। 

 

৫ িব নাথএলএসিড ১৯৮০-২০০০ ১ 

৬৫,৭১৭/-  
(১,৩১,৪৩৪/- 

সংকলন হওয়া
রপরজিড়তটাকা) 

সীমািতির দামঘাটিতরফেলসরকা
ররআিথক িতটাকা ৬৫,৭১৭/- 

 

মৗলভীবাজার জলা 

৬ রাজনগর এলএসিড ২০০৬-২০০৭ ০১(১) ৬,৭৮,৯৩১/- 
সীমািতির দামঘাটিতজিনতআিথ

ক িত ৬,৭৮,৯৩১/- টাকা। 
 

 

হিবগ  জলা 

৭ জলা খা  
িনয় েকর কাযালয়, 
হিবগ । (মা লী 
এলএসিড সংিশ ) 

১৯৭৮-৭৯ 
সংকলন বছর      
১৯৭৯ - ৮০ 

১ ৮,৭২,০৩৫/- পিরবহন কাদার ক ক হীত 
সরকারী ধান গ েল রণ না 
করায় িত। 

 

৮ নায়াপাড়া এল এস 
িড  

১৯৯৩-২০০০ 
সংকলন বছর 

২০০০-২০০১  

১ ৪,৭৮,২৯৩/- িডও অেপ া ব াসহ ৬৩,০০০ কিজ 
গম বশী িবতরন  করায় সরকােরর 
আিথক িত। 

 

৯ নায়াপাড়া এল এস 
িড 

১৯৯৩-২০০০ 
সংকলন বছর 

২০০০-২০০১ 

২ ১,৭২,৫০৭/-  রল পিরবহেন বস াসহ মা ািতির  
হাের খা  শ  ঘাটিত হওয়ায় 
সরকােরর িত। 

 

১০ নায়াপাড়া এল এস 
িড 

১৯৯৩-২০০০ 
সংকলন বছর 

২০০০-২০০১ 

৩ ৬৪,৮৪৯/-  খা  শে র সীমািতির  দাম  
ঘাটিত হওয়ায় িত।   
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১১ নায়াপাড়া এল এস 
িড 

১৯৯৩-২০০০ 
সংকলন বছর 

২০০০-২০০১ 

৪ ৪৫,৪২৯/- রল পিরবহেন গেমর সীমািতির  
পিরবহন ঘাটিত হওয়ায় িত। 

 

নামগ েজলা 

১২ 
জলাখা িনয় কেকর 
কাযালয়, নামগ । 

১৯৮০-১৯৮২ ৭ 
৭০,৬২৬/- িবিভ খা দােমব ব িতপাদেন ব

হারেযা খািলব ানাপাওয়ায়সরকােরর
মাট ৭০,৬২৬/৪২টাকা িত। 

  

১৩ 
জলাখা িনয় কেকর 
কাযালয়, নামগ । 

১৯৯৯-২০০৬ ১ 
৭,১৯,৬৯৩/- সীমািতির দামঘাটিতজিনতআিথক

িত ৭,১৯,৬৯৩/- টাকা। 
  

১৪ ছাতকএলএসিড ১৯৯৩-২০০০ ১ 
৩,১০,৮৬৯/- রলওয়াগেনরখা পিরবহেনমা ািতি

ঘাটিতহওয়ায়েরলপিরবহন কাদাের
রিনকটহইেতআদায়েযা । 

  

১৫ সাচনাএলএসিড ১৯৮০-১৯৮৭ ১ 
৬,৫৩,৫১২/- মা ািতির দামঘাটিতরফেলশািস

লকহােরেমাট ৬,৫৩,৫১২/- 
টাকাআদায়েযা । 

  

১৬ সাচনাএলএসিড ১৯৮০-১৯৮৭ ৩ 

৮,১০,০৯৩/- িবিভ িপিসহইেতে িরতধাননাপাওয়া
য়সরকােরর ায় ২,৭০,০৩০/১৪ 
টাাক িতযাহাদ লকহাের ৩ 
নঅ াৎ ৮,১০,০৯৩/- 

টাকাআদায়েযা । 

  

১৭ সাচনাএলএসিড ১৯৮০-১৯৮৭ ৫ 
৫,০৯,৫০৯/- কােজরিবিনমেয়খা কম চীরঅধীেনস

রবরাহ তেমাট ৩৯১৯৩  বস ােফরৎ 
নাপাওয়ায় ৫,০০,৫০৯/- টাকা িত। 

  

িবভােগরেমাটআপি = ১৭    
িবভােগরেমাটআপি রসােথজিড়তটাকা=২,১৫,৭৬,০০০/- 

  
 

 

 

 

 

 


