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িবষয:় ২০১৯২০১৯--২০২০   অথঅথ   বছেররবছেরর   ১৪৮০২০১১৪৮০২০১-- ধ ানধান   কাযালয়কাযালয় ,  ,  খ াখ া   অিধদ েররঅিধদ েরর   িবেশষিবেশষ   কায েমরকায েমর   আওতায়আওতায়
ধানধান //চালচাল   য়য়  খ ােতখ ােত   অথঅথ   বরাবরা   দানদান ।।
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 উপ  িবষেয় ১৪৮-খা  ম ণালয় এর অধীন ১৪৮০২০১- ধান কাযালয়, খা  অিধদ েরর িবেশষ কায েমর আওতায়
অভ রীণভােব সং হীত ধান/চাল এর  পিরেশােধর লে  অপােরশন কাড নং-১২০০০২৬০৫ এর অথৈনিতক কাড
নং-৪১২৪১০১-চাল য় খােত িনে া  জলা/উপেজলা খা  িনয় ক দ রস েহর নােমর িবপরীেত দিশত অথ ২০১৯-২০ অথ
বছেরর জ  বরা  দান করা হেলা। বরা ত অথ থেক গত বছেরর বেকয়া িবল (যিদ থােক) পিরেশাধ করা যােব।
 

: নং জলার নাম উপেজলার নাম বরা ত অেথর পিরমাণ
১ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ সদর ১০,৯৫,৬৮,৮০০ (দশ কা  চান ই লাখ আটষি  হাজার আটশত) টাকা
২ াগাছা ৬,৯৫,২৮,৬০০ (ছয় কা  চান ই লাখ আটাশ হাজার ছয়শত) টাকা
৩ লবািড়য়া ৩,৩২,৬৮,৬০০ (িতন কা  বি শ লাখ আটষি  হাজার ছয়শত)টাকা
৪ ি শাল ৩,৯৯,১৮,২০০ (িতন কা  িনরান ই লাখ আঠােরা হাজার ইশত) টাকা
৫ ভা কা ২,৫৮,৪১,০০০ ( ই কা  আটা  লাখ একচি শ হাজার) টাকা
৬ গফর াও ৩,৫৮,০৮,৬০০ (িতন কা  আটা  লাখ আট হাজার ছয়শত) টাকা
৭ না াইল ৩,৬৮,০৮,২০০ (িতন কা  আটষি  লাখ আট হাজার ইশত) টাকা
৮ ঈ রগ ৩,৩৯,৩০,৬০০ (িতন কা  উনচি শ লাখ ি শ হাজার ছয়শত) টাকা
৯ গৗরী র ৭,২৪,৬৬,২০০ (সাত কা  চি শ লাখ ছষি  হাজার ইশত) টাকা
১০ তারাকা া ৭,৯৬,২৪,৪০০ (সাত কা  িছয়ান ই লাখ চি শ হাজার চারশত) টাকা
১১ ল র ৫,৩৫,৬০,০০০ ( াচ কা  য়ি শ লাখ ষাট হাজার) টাকা
১২ হা য়াঘাট ৩,৬৫,২৫,৪০০ (িতন কা  য়ষি  লাখ িচশ হাজার চারশত) টাকা
১৩ ধাবাউড়া ১,৪৯,৬৫,৮০০ (এক কা  উনপ াশ লাখ য়ষি  হাজার আটশত) টাকা
১৪ ন েকানা ন েকানা সদর ১১,৭৩,৩৭,২০০ (এগার কা  িতয়া র লাখ াইি শ হাজার ইশত) টাকা
১৫ বারহা া ৩,১২,৪১,৬০০ (িতন কা  বার লাখ একচি শ হাজার ছয়শত) টাকা
১৬ বধলা ৬,৯১,১৬,৬০০ (ছয় কা  একান ই লাখ ষাল হাজার ছয়শত) টাকা
১৭ মাহনগ ৩,৩৮,৩২,৮০০ (িতন কা  আটি শ লাখ বি শ হাজার আটশত) টাকা
১৮ ক য়া ৩,৫৮,৪০,৪০০ (িতন কা  আটা  লাখ চি শ হাজার চারশত) টাকা
১৯ গা র ১,৩৪,২০,৬০০ (এক কা  চৗি শ লাখ িবশ হাজার ছয়শত) টাকা
২০ মদন ১,২৮,৫৫,৬০০ (এক কা  আটাশ লাখ প া  হাজার ছয়শত) টাকা
২১ আটপাড়া ১,২৯,৩২,৬০০ (এক কা  উনি শ লাখ বি শ হাজার ছয়শত) টাকা
২২ কলমাকা া ২,৪৪,০১,০০০ ( ই কা  য়াি শ লাখ এক হাজার) টাকা
২৩ খািলয়া িড় ১,৪৭,৪৭,৬০০ (এক কা  সাতচি শ লাখ সাতচি শ হাজার ছয়শত) টাকা
২৪ শর র শর র সদর ১৪,৩১,০৮,৪০০ ( চৗ  কা  একি শ লাখ আট হাজার চারশত) টাকা
২৫ নািলতাবাড়ী ৩,৮৩,২২,২০০ (িতন কা  িতরািশ লাখ বাইশ হাজার ইশত) টাকা

১



২৬ নকলা ২,১০,৯৮,৪০০ ( ই কা  দশ লাখ আটান ই হাজার চারশত) টাকা
২৭ বদ ২,৭০,৫৫,২০০ ( ই কা  স র লাখ প া  হাজার ইশত) টাকা
২৮ িঝনাইগাতী ২,৫১,০৭,২০০ ( ই কা  একা  লাখ সাত হাজার ইশত) টাকা
২৯ টা াইল টাংগাইল সদর ২,০২,৮৩,২০০ ( ই কা  ই লাখ িতরািশ হাজার ইশত) টাকাৱ
৩০ সিখ র ২,০৩,০৩,৪০০ ( ই কা  িতন লাখ িতন হাজার চারশত) টাকা
৩১ িমজা র ২,২৮,০৯,৮০০ ( ই কা  আটাশ লাখ নয় হাজার আটশত) টাকা
৩২ বাসাইল ১,২৭,৯৫,০০০ (এক কা  সাতাশ লাখ চান ই হাজার) টাকা
৩৩ নাগর র ১,৭৫,৬১,৮০০ (এক কা  চা র লাখ একষি  হাজার আটশত) টাকা
৩৪ টা াইল দল য়ার ১,০৫,১০,৮০০ (এক কা  াচ লাখ দশ হাজার আটশত) টাকা
৩৫ কািলহাতী ৫,৯১,৩১,৬০০ ( াচ কা  একান ই লাখ একি শ হাজার ছয়শত) টাকা
৩৬ ঘাটাইল ৫,০১,৮৮,৪০০ ( াচ কা  এক লাখ আটািশ হাজার চারশত) টাকা
৩৭ ম র ২,৯৮,৬১,৪০০ ( ই কা  আটান ই লাখ একষি  হাজার চারশত) টাকা
৩৮ ধনবাড়ী ৪,০৭,২২,৪০০ (চার কা  সাত লাখ বাইশ হাজার চারশত) টাকা
৩৯ গাপাল র ২,৭৪,৯৮,৪০০ ( ই কা  য়া র লাখ আটান ই হাজার চারশত) টাকা
৪০ য়া র ১,০৫,৩২,৮০০ (এক কা  াচ লাখ বি শ হাজার আটশত)টাকা
৪১ িকেশারগ িকেশারগ  সদর ১,২৮,৬২,২০০ (এক কা  আটাশ লাখ বাষি  হাজার ইশত) টাকা
৪২ ভরব ১,৭০,৫৬,০০০ (এক কা  স র লাখ ছা া  হাজার) টাকা
৪৩ বািজত র ২,১৫,৭৪,০০০ ( ই কা  পেনর লাখ য়া র হাজার ) টাকা
৪৪ িলয়ার চর ৮৫,৮২,৮০০ ( চািশ লাখ িবরািশ হাজার আটশত) টাকা
৪৫ পা ি য়া ১,৮২,৫৫,৪০০ (এক কা  িবরািশ লাখ প া  হাজার চারশত) টাকা
৪৬ কিরমগ ১,১৯,৬৩,৪০০ (এক কা  উিনশ লাখ তষি  হাজার চারশত) টাকা
৪৭ হােসন র ১,১৬,৭৫,৮০০ (এক কা  ষাল লাখ চা র হাজার আটশত) টাকা
৪৮ ক য়ািদ ১,৭০,০২,৮০০ (এক কা  স র লাখ ই হাজার আটশত) টাকা
৪৯ তাড়াইল ১,২৬,৯২,৮০০ (এক কা  ছাি শ লাখ িবরান ই হাজার আটশত) টাকা
৫০ িনকলী ১,৮৩,৩২,০০০ (এক কা  িতরািশ লাখ বি শ হাজার) টাকা
৫১ অ াম ২,৬৮,৪৫,৬০০ ( ই কা  আটষি  লাখ য়তাি শ হাজার ছয়শত) টাকা
৫২ ইটনা ২,৯৯,০৪,৪০০ ( ই কা  িনরান ই লাখ চার হাজার চারশত) টাকা
৫৩ িমঠামইন ১,৮৯,৩৩,২০০ (এক কা  উনন ই লাখ তি শ হাজার ইশত) টাকা
৫৪ জামাল র জামাল র সদর ১১,৩১,৩২,৬০০ (এগার কা  একি শ লাখ বি শ হাজার ছয়শত) টাকা
৫৫ সিরষাবাড়ী ২,৭১,৩৯,৪০০ ( ই কা  একা র লাখ উনচি শ হাজার চারশত) টাকা
৫৬ দওয়ানগ ১,৭০,৬৫,২০০ (এক কা  স র লাখ য়ষি  হাজার ইশত) টাকা
৫৭ ইসলাম র ২,৫৭,৯৩,৮০০ ( ই কা  সাতা  লাখ িতরান ই হাজার আটশত) টাকা
৫৮ মলা হ ৪,৫৮,৯৫,৬০০ (চার কা  আটা  লাখ চান ই হাজার ছয়শত) টাকা
৫৯ মাদারগ ১,৯৫,৬৩,০০০ (এক কা  চান ই লাখ তষি  হাজার) টাকা
৬০ বকসীগ ১,৭০,৪৪,০০০ (এক কা  স র লাখ য়াি শ হাজার) টাকা
৬১ রাজশাহী বায়ািলয়া ৭১,৩৭,০০০ (একা র লাখ াইি শ হাজার) টাকা
৬২ পবা ২,৮৪,০৮,২৫০ ( ই কা  রািশ লাখ আট হাজার ইশত প াশ) টাকা
৬৩ গাদাগাড়ী ৫,৪৭,৩৯,০০০ ( াচ কা  সাতচি শ লাখ উনচি শ হাজার) টাকা
৬৪ তােনার ২,২৬,৯৮,০০০ ( ◌্ই কা  ছাি শ লাখ আটান ই হাজার) টাকা
৬৫ মাহন র ১,১৬,৮০,০০০ (এক কা  ষাল লাখ আিশ হাজার) টাকা
৬৬ বাগমারা ২,৭০,৯৫,৭৫০ ( ◌্ই কা  স র লাখ চান ই হাজার সাতশত প াশ) 

টাকা
৬৭ গা র ৯১,২৬,০০০ (একান ই লাখ ছাি শ হাজার) টাকা
৬৮ য়া ৭৭,৬৫,৭৫০ (সাতা র লাখ য়ষি  হাজার সাতশত প াশ) টাকা
৬৯ চারঘাট ১০,৮৮,৭৫০ (দশ লাখ আটািশ হাজার সাতশত প াশ) টাকা
৭০ বাঘা ১২,০৯,৭৫০ (বার লাখ নয় হাজার সাতশত প াশ) টাকা
৭১ াপাইনবাবগ াপাইনবাবগ  

সদর
২২,৪০,২০,২৫০ (বাইশ কা  চি শ লাখ িবশ হাজার ইশত প াশ) টাকা
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৭২ নােচাল ২,১৫,৩৩,০০০ ( ই কা  পেনর লাখ তি শ হাজার) টাকা
৭৩ গাম া র ৪,৮৩,০১,৫০০ (চার কা  িতরািশ লাখ এক হাজার াচশত) টাকা
৭৪ ভালাহাট ৫৬,৫২,৫০০ (ছা া  লাখ বায়া  হাজার াচশত) টাকা
৭৫ িশবগ ৬৩,৪১,৭৫০ ( তষি  লাখ একচি শ হাজার সাতশত প াশ ) টাকা
৭৬ নও া নও া সদর ১৮,১৫,৪৭,৫০০ (আঠােরা কা  পেনর লাখ সাতচি শ হাজার াচশত) টাকা
৭৭ আ াই ৩,১৭,২৪,০০০ (িতন কা  সেতর লাখ চি শ হাজার) টাকা
৭৮ রানীনগর ৪,৭৪,২৯,২৫০ (চার কা  য়া র লাখ উনি শ হাজার ইশত প াশ) 

টাকা
৭৯ মহােদব র ১৯,৮৭,২৩,০০০ (উিনশ কা  সাতািশ লাখ তইশ হাজার) টাকা
৮০ প ীতলা ৩,৮৩,৯৬,২৫০ (িতন কা  িতরািশ লাখ িছয়ান ই হাজার ইশত প াশ) 

টাকা
৮১ ধা ইরহাট ২,৬৬,১১,০০০ ( ই কা  ছষি  লাখ এগােরা হাজার) টাকা
৮২ বদলগািছ ১,৭৮,০৭,০০০ (এক কা  আটা র লাখ সাত হাজার) টাকা
৮৩ সাপাহার ৭৯,১৪,৭৫০ (উনআিশ লাখ চৗ  হাজার সাতশত প াশ) টাকা
৮৪ পারশা ১,৬৫,৬০,০০০ (এক কা  য়ষি  লাখ ষাট হাজার) টাকা
৮৫ মা া ৩,১৮,১১,০০০ (িতন কা  আঠােরা লাখ এগার হাজার) টাকা
৮৬ িনয়ামত র ৩,২৪,৬৮,৫০০ (িতন কা  চি শ লাখ আটষি  হাজার াচশত) টাকা
৮৭ নােটার নােটার সদর ২,২৮,১৫,০০০ ( ই কা  আটাশ লাখ পেনর হাজার) টাকা
৮৮ নলডা া ১,৫৩,৬২,০০০ (এক কা  িত া  লাখ বাষি  হাজার) টাকা
৮৯ িসংড়া ৬,৮০,০৪,০০০ (ছয় কা  আিশ লাখ চার হাজার) টাকা
৯০ দাস র ৩,২০,৩৬,৭৫০ (িতন কা  িবশ লাখ ছি শ হাজার সাতশত প াশ) টাকা
৯১ বড়াই াম ৪,২১,৮০,৫০০ (চার কা  এ শ লাখ আিশ হাজার াচশত) টাকা
৯২ লাল র ৪৮,৭৫,০০০ (আটচি শ লাখ চা র হাজার) টাকা
৯৩ বাগাতীপাড়া ৮,৯৮,৭৫০ (আট লাখ আটান ই হাজার সাতশত প াশ) টাকা
৯৪ পাবনা পাবনা সদর ৪,৩৬,৮৬,৫০০ (চার কা  ছি শ লাখ িছয়ািশ হাজার াচশত) টাকা
৯৫ ঈ রদ ১৩,৭৫,৯৫,২৫০ ( তর কা  চা র লাখ চান ই হাজার ইশত প াশ) 

টাকা
৯৬ আটঘিরয়া ৯৪,১০,০০০ ( রান ই লাখ দশ হাজার) টাকা
৯৭ চাটেমাহর ১,৮৭,৬৯,০০০ (এক কা  সাতািশ লাখ উনস র হাজার) টাকা
৯৮ ভাং ড়া ১,০৮,৩৫,৭৫০ (এক কা  আট লাখ য়ি শ হাজার সাতশত প াশ) টাকা
৯৯ ফিরদ র ৬৮,৩৫,৫০০ (আটষি  লাখ য়ি শ হাজার াচশত) টাকা
১০০ বড়া ৯৩,৩১,২৫০ (িতরান ই লাখ একি শ হাজার ইশত প াশ) টাকা
১০১ ািথয়া ৯৮,৭২,০০০ (আটান ই লাখ বাহা র হাজার ) টাকা
১০২ জানগর ৫১,০৬,২৫০ (একা  লাখ ছয় হাজার ইশত প াশ) টাকা
১০৩ জয় রহাট জয় রহাট সদর ৭,২৯,৮৫,০০০ (সাত কা  উনি শ লাখ চািশ হাজার) টাকা
১০৪ াচিবিব ৬,৭২,৮৩,২৫০ (ছয় কা  বাহা র লাখ িতরািশ হাজার ইশত প াশ) 

টাকা
১০৫ আে ল র ২,৮৩,৫২,২৫০ ( ই কা  িতরািশ লাখ বায়া  হাজার ইশত প াশ) টাকা
১০৬ কালাই ৪,৫৭,৫১,৫০০ (চার কা  সাতা  লাখ একা  হাজার াচশত) টাকা
১০৭ তলাল ৪,৩৬,১৬,২৫০ (চার কা  ছি শ লাখ ষাল হাজার ইশত প াশ ) টাকা
১০৮ ব ড়া ব ড়া সদর ৪,৮৯,৮৮,২৫০ (চার কা  উনন ই লাখ আটািশ হাজার ইশত প াশ) 

টাকা
১০৯ শাহজাহান র ৩,৭৪,৪৩,৫০০ (িতন কা  য়া র লাখ ততাি শ হাজার াচশত) টাকা
১১০ িশবগ ৬,৩৪,১৭,৭৫০ (ছয় কা  চৗি শ লাখ সেতর হাজার সাতশত প াশ) টাকা
১১১ সানাতলা ২,৫৬,০০,৭৫০ ( ই কা  ছা া  লাখ সাতশত প াশ) টাকা
১১২ গাবতলী ৪,৪৪,৫৬,২৫০ (চার কা  য়াি শ লাখ ছা া  হাজার ইশত প াশ) টাকা
১১৩ সািরয়াকাি ৩,৩২,৪৪,২৫০ (িতন কা  বি শ লাখ য়াি শ হাজার ইশত প াশ) 

টাকা
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১১৪ নট ৫,৪১,২৭,০০০ ( াচ কা  একচি শ লাখ সাতাশ হাজার) টাকা
১১৫ শর র ১৬,১৫,৭৬,৫০০ ( ষাল কা  পেনর লাখ িছয়া র হাজার াচশত) টাকা
১১৬ ন ী াম ৪,৪১,২৬,২৫০ (চার কা  একচি শ লাখ ছাি শ হাজার ইশত প াশ) 

টাকা
১১৭ কাহা ৫,৮৬,৩৫,৫০০ ( াচ কা  িছয়ািশ লাখ য়ি শ হাজার াচশত) টাকা
১১৮ প ািচয়া ১৪,৩৪,০২,৭৫০ ( চৗ  কা  চৗি শ লাখ ই হাজার সাতশত প াশ) টাকা
১১৯ আদমিদিঘ ১০,৮৬,১১,৭৫০ (দশ কা  িছয়ািশ লাখ এগার হাজার সাতশত প াশ) টাকা
১২০ িসরাজগ িসরাজগ  সদর ৩,৫৮,৩৯,২৫০ (িতন কা  আটা  লাখ উনচি শ হাজার ইশত প াশ) 

টাকা
১২১ উ াপাড়া ৬,১৩,৯২,০০০ (ছয় কা  তর লাখ িবরান ই হাজার) টাকা
১২২ শাহজাদ র ৪,৩৫,৫৩,০০০ (চার কা  য়ি শ লাখ িত া  হাজার) টাকা
১২৩ রায়গ ৮,৫১,৬৭,৫০০ (আট কা  একা  লাখ সাতষি  হাজার াচশত) টাকা
১২৪ তাড়াশ ৩,৩৭,৬৯,০০০ (িতন কা  াইি শ লাখ উনস র হাজার) টাকা
১২৫ বল িচ ১,৩৯,০৪,২৫০ (এক কা  উনচি শ লাখ চার হাজার ইশত প াশ) টাকা
১২৬ কািজ র ২,৭৫,৫১,৫০০ ( ই কা  চা র লাখ একা  হাজার াচশত) টাকা
১২৭ কামারখ ১,৯৪,৫৯,৫০০ (এক কা  রান ই লাখ উনষাট হাজার াচশত) টাকা
১২৮ চৗহালী ৩৫,৫৮,২৫০ ( য়ি শ লাখ আটা  হাজার ইশত প াশ) টাকা
১২৯ িদনাজ র িদনাজ র সদর ৪১,২৯,৩৩,০০০ (একচি শ কা  উনি শ লাখ তি শ হাজার) টাকা
১৩০ িবরল ৭,৯৬,৪৩,৫০০ (সাত কা  িছয়ান ই লাখ ততাি শ হাজার াচশত) টাকা
১৩১ বাচাগ ১৪,৩০,৪৪,০০০ ( চৗ  কা  ি শ লাখ য়াি শ হাজার) টাকা
১৩২ কাহােরাল ২,৪২,৩৫,৭৫০ ( ই কা  িবয়াি শ লাখ য়ি শ হাজার সাতশত প াশ) 

টাকা
১৩৩ বীরগ ৬,১৩,৩৭,৫০০ (ছয় কা  তর লাখ াইি শ হাজার াচশত) টাকা
১৩৪ খানসামা ১,৭২,১৩,৭৫০ (এক কা  বাহা র লাখ তর হাজার সাতশত প াশ) টাকা
১৩৫ িচিররব র ৮,৩৩,১৩,৫০০ (আট কা  তি শ লাখ তর হাজার াচশত) টাকা
১৩৬ পাবতী র ৬,২৮,৬৪,০০০ (ছয় কা  আটাশ লাখ চৗষি  হাজার) টাকা
১৩৭ লবাড়ী ৫,৮২,০৭,০০০ ( াচ কা  িবরািশ লাখ সাত হাজার) টাকা
১৩৮ িবরাম র ৪,৪৬,৮৮,০০০ (চার কা  ছচি শ লাখ আটািশ হাজার) টাকা
১৩৯ হািকম র ১,৪২,৯৭,০০০ (এক কা  িবয়াি শ লাখ সাতান ই হাজার) টাকা
১৪০ নবাবগ ৪,৪০,৭০,০০০ (চার কা  চি শ লাখ স র হাজার) টাকা
১৪১ ঘাড়াঘাট ২,৭৮,০৯,৫০০ ( ই কা  আটা র লাখ নয় হাজার াচশত) টাকা
১৪২ ঠা র াও ঠা র াও সদর ১৭,৭০,৮১,৫০০ (সেতেরা কা  স র লাখ একািশ হাজার াচশত) টাকা
১৪৩ পীরগ ৬,১৪,৬৬,২৫০ (ছয় কা  চৗ  লাখ ছষি  হাজার ইশত প াশ) টাকা
১৪৪ রানীশংৈকল ৪,০৩,৩৮,০০০ (চার কা  িতন লাখ আটি শ হাজার ) টাকা
১৪৫ হির র ২,৩৬,৯৭,০০০ ( ই কা  ছি শ লাখ সাতান ই হাজার) টাকা
১৪৬ বািলয়াডাি ৪,৪৯,৫৭,৭৫০ (চার কা  উনপ াশ লাখ সাতা  হাজার সাতশত প াশ) 

টাকা
১৪৭ প গড় প গড় সদর ২,২৯,৩৪,৭৫০ ( ই কা  উনি শ লাখ চৗি শ হাজার সাতশত প াশ) 

টাকা
১৪৮ বাদা ২,৩৩,৬৯,২৫০ ( ই কা  তি শ লাখ উনস র হাজার ইশত প াশ) 

টাকা
১৪৯ দবীগ ৩,৩৫,৭৯,৭৫০ (িতন কা  য়ি শ লাখ উনআিশ হাজার সাতশত প াশ) 

টাকা
১৫০ আেটায়ারী ২,৬১,৬৪,০০০ ( ই কা  একষি  লাখ চৗষি  হাজার) টাকা
১৫১ িলয়া ১,০৩,৩৭,০০০ (এক কা  িতন লাখ াইি শ হাজার) টাকা
১৫২ লালমিনরহাট লালমিনরহাট সদর ৪,২১,৯০,৭৫০ (চার কা  এ শ লাখ ন ই হাজার সাতশত প াশ) টাকা
১৫৩ আিদতমারী ২,৮৮,১২,৭৫০ ( ই কা  আটািশ লাখ বােরা হাজার সাতশত প াশ) টাকা
১৫৪ কািলগ ৩,০০,৬৩,৫০০ (িতন কা  তষি  হাজার াচশত) টাকা
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১৫৫ হািতবা া ২,২৩,৯০,০০০ ( ই কা  তইশ লাখ ন ই হাজার) টাকা
১৫৬ পাট াম ২,২৫,০৭,০০০ ( ই কা  পিচশ লাখ সাত হাজার ) টাকা
১৫৭ নীলফামারী নীলফামারী সদর ৮,৯১,০৪,৫০০ (আট কা  একান ই লাখ চার হাজার াচশত) টাকা
১৫৮ সয়দ র ৩,১৩,৪১,৭৫০ (িতন কা  তর লাখ একচি শ হাজার সাতশত প াশ) 

টাকা
১৫৯ ডামার ৩,৫৯,৫১,৭৫০ (িতন কা  উনষাট লাখ একা  হাজার সাতশত প াশ) 

টাকা
১৬০ জলঢাকা ৫,১১,৮৮,৭৫০ ( াচ কা  এগােরা লাখ আটািশ হাজার সাতশত প াশ) 

টাকা
১৬১ িডমলা ২,৭৫,৬০,৫০০ ( ই কা  চা র লাখ ষাট হাজার াচশত) টাকা
১৬২ িকেশারগ ২,১৪,২৭,৫০০ ( ই কা  চৗ  লাখ সাতাশ হাজার াচশত) টাকা
১৬৩ রং র রং র 

মে াপিলটন
১,১৬,৩৬,২৫০ (এক কা  ষাল লাখ ছি শ হাজার ইশত প াশ) টাকা

১৬৪ রং র সদর ৩,৯৭,৯০,২৫০ (িতন কা  সাতান ই লাখ ন ই হাজার ইশত প াশ) 
টাকা

১৬৫ বদরগ ৩,৫১,১২,৭৫০ (িতন কা  একা  লাখ বােরা হাজার সাতশত প াশ) টাকা
১৬৬ িমঠা র ৮,৬৬,৩০,৫০০ (আট কা  ছষি  লাখ ি শ হাজার াচশত) টাকা
১৬৭ পীরগ ৭,৯৪,৭০,৫০০ (সাত কা  রান ই লাখ স র হাজার াচশত) টাকা
১৬৮ তারাগ ৩,৩৩,৯৭,৭৫০ (িতন কা  তি শ লাখ সাতান ই হাজার সাতশত প াশ) 

টাকা
১৬৯ গংগাচড়া ২,২২,৩৮,৭৫০ ( ই কা  বাইশ লাখ আটি শ হাজার সাতশত প াশ) 

টাকা
১৭০ কাউিনয়া ২,৩৮,০০,৭৫০ ( ই কা  আটি শ লাখ সাতশত প াশ) টাকা
১৭১ পীরগাছা ৩,৭৩,৯০,০০০ (িতন কা  িতয়া র লাখ ন ই হাজার ) টাকা
১৭২ িড় াম িড় াম সদর ৪,৩৯,৪২,২৫০ (চার কা  উনচি শ লাখ িবয়াি শ হাজার ইশত প াশ) 

টাকা
১৭৩ নােগ রী ৪,৯৭,০৯,০০০ (চার কা  সাতান ই লাখ নয় হাজার) টাকা
১৭৪ ামারী ৩,৯৩,২০,২৫০ (িতন কা  িতরান ই লাখ িবশ হাজার ইশত প াশ) 

টাকা
১৭৫ লবাড়ী ২,১৮,৮২,৫০০ ( ই কা  আঠােরা লাখ িবরািশ হাজার াচশত) টাকা
১৭৬ রাজারহাট ২,৩৩,৯৩,৫০০ ( ই কা  তি শ লাখ িতরান ই হাজার াচশত) টাকা
১৭৭ উিল র ৩,৮৫,৩৪,০০০ (িতন কা  চািশ লাখ চৗি শ হাজার) টাকা
১৭৮ িচলমারী ১,৪৯,২৫,০০০ (এক কা  উনপ াশ লাখ িচশ হাজার) টাকা
১৭৯ রৗমারী ১,৭৩,৮৩,০০০ (এক কা  িতয়া র লাখ িতরািশ হাজার) টাকা
১৮০ রািজব র ৪১,৪৯,০০০ (একচি শ লাখ উনপ াশ হাজার) টাকা
১৮১ গাইবা া গাইবা া সদর ৪,১১,৪৩,০০০ (চার কা  এগােরা লাখ ততাি শ হাজার) টাকা
১৮২ সাঘাটা ৩,৪৭,৩৭,৭৫০ (িতন কা  সাতচি শ লাখ াইি শ হাজার সাতশত 

প াশ) টাকা
১৮৩ সা া র ৪,৮০,৬৪,০০০ (চার কা  আিশ লাখ চৗষি  হাজার) টাকা
১৮৪ রগ ৪,৮৬,২৩,২৫০ (চার কা  িছয়ািশ লাখ তইশ হাজার ইশত প াশ) টাকা
১৮৫ গািব গ ১০,৭৯,৩৫,২৫০ (দশ কা  উনআিশ লাখ য়ি শ হাজার ইশত প াশ) 

টাকা
১৮৬ পলাশবাড়ী ৩,০৪,৩৮,৫০০ (িতন কা  চার লাখ আটি শ হাজার াচশত) টাকা
১৮৭ লছিড় ১,৫৮,৪১,৭৫০ (এক কা  আটা  লাখ একচি শ হাজার সাতশত প াশ) 

টাকা
১৮৮ িসেলট িসেলট সদর ৩,৫৯,৫১,৬০০ (িতন কা  উনষাট লাখ একা  হাজার ছয়শত) টাকা
১৮৯ দি ণ রমা ৮২,৫৮,৬০০ (িবরািশ লাখ আটা  হাজার ছয়শত) টাকা
১৯০ িব নাথ ৬৯,৩১,২০০ (উনস র লাখ একি শ হাজার ইশত) টাকা
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১৯১ বালাগ ৫১,১৩,৬০০ (একা  লাখ তর হাজার ছয়শত) টাকা
১৯২ ওসমানীনগর ৪৫,০৫,৮০০ ( য়তাি শ লাখ াচ হাজার আটশত) টাকা
১৯৩ ফ গ ৩১,৫৫,০০০ (একি শ লাখ প া  হাজার) টাকা
১৯৪ গালাপগ ৫৩,৬৬,০০০ (িত া  লাখ ছষি  হাজার) টাকা
১৯৫ িবয়ানীবাজার ৪৯,১৩,২০০ (উনপ াশ লাখ তর হাজার ইশত) টাকা
১৯৬ কানাইঘাট ৫১,০৭,২০০ (একা  লাখ সাত হাজার ইশত) টাকা
১৯৭ জিকগ ৫১,৮০,৪০০ (একা  লাখ আিশ হাজার চারশত) টাকা
১৯৮ জ া র ৩৭,৪১,৬০০ ( াইি শ লাখ একচি শ হাজার ছয়শত) টাকা
১৯৯ গায়াইনঘাট ৬০,১০,০০০ (ষাট লাখ দশ হাজার) টাকা
২০০ কা ানীগ ৩২,০২,৪০০ (বি শ লাখ ই হাজার চারশত) টাকা
২০১ মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার 

সদর ১,১৫,১০,৪০০
(এক কা  পেনর লাখ দশ হাজার চারশত) টাকা

২০২ ম ল ১,৫৯,৬০,৮০০ (এক কা  উনষাট লাখ ষাট হাজার আটশত) টাকা
২০৩ লাউড়া ৯০,৮০,০০০ (ন ই লাখ আিশ হাজার ) টাকা
২০৪ ড়ী ৬৮,৩৭,২০০ (আটষি  লাখ াইি শ হাজার ইশত) টাকা
২০৫ বড়েলখা ৬২,৩৪,২০০ (বাষি  লাখ চৗি শ হাজার ইশত) টাকা
২০৬ রাজনগর ২,৬৪,৩৮,০০০ ( ই কা  চৗষি  লাখ আটি শ হাজার) টাকা 
২০৭ কমলগ ৬১,৭৭,৬০০ (একষি  লাখ সাতা র হাজার ছয়শত) টাকা
২০৮ হিবগ হিবগ  সদর ২,২৯,৮৪,৬০০ ( ই কা  উনি শ লাখ রািশ হাজার ছয়শত) টাকা
২০৯ লাখাই ১,৬৮,১১,০০০ (এক কা  আটষি  লাখ এগার হাজার) টাকা 
২১০ মাধব র ১,৫৬,১৫,০০০ (এক কা  ছা া  লাখ পেনর হাজার) টাকা 
২১১ না ঘাট ১,৩০,৮৪,৬০০ (এক কা  ি শ লাখ রািশ হাজার ছয়শত) টাকা 
২১২ বা বল ১,১১,৮১,০০০ (এক কা  এগার লাখ একািশ হাজার) টাকা
২১৩ নবীগ ২,৩৩,৩৯,০০০ ( ই কা  তি শ লাখ উনচি শ হাজার) টাকা
২১৪ বািনয়াচং ৪,৮২,৯৯,৮০০ (চার কা  িবরািশ লাখ িনরান ই হাজার আটশত) টাকা
২১৫ আজিমরীগ ১,৮৯,৮৭,৪০০ (এক কা  উনন ই লাখ সাতািশ হাজার চারশত) টাকা
২১৬ নামগ নামগ  সদর ৩,৭৯,৭৩,৬০০ (িতন কা  উনআিশ লাখ িতয়া র হাজার ছয়শত) টাকা 
২১৭ দি ণ নামগ ৩,৭১,৩২,২০০ (িতন কা  একা র লাখ বি শ হাজার ইশত) টাকা
২১৮ দায়ারাবাজার ২,০১,৫৭,৪০০ ( ই কা  এক লাখ সাতা  হাজার চারশত) টাকা
২১৯ ছাতক ২,১০,৩৯,৪০০ ( ই কা  দশ লাখ উনচি শ হাজার চারশত) টাকা
২২০ জগ াথ র ৩,৩১,৩৭,৮০০ (িতন কা  একি শ লাখ াইি শ হাজার আটশত) টাকা
২২১ িদরাই ৪,৪০,২৯,৬০০ (চার কা  চি শ লাখ উনি শ হাজার ছয়শত) টাকা
২২২ শা া ১,১৬,০০,৮০০ (এক কা  ষাল লাখ আটশত) টাকা
২২৩ ধমপাশা ৩,৬২,২৫,৬০০ (িতন কা  বাষি  লাখ িচশ হাজার ছয়শত) টাকা
২২৪ জামালগ ৩,০৩,৬৯,৬০০ (িতন কা  িতন লাখ উনস র হাজার ছয়শত) টাকা
২২৫ তািহর র ২,৪৫,৩০,২০০ ( ই কা  য়তাি শ লাখ ি শ হাজার ইশত) টাকা
২২৬ িব র র ১,২৩,১৪,৪০০ (এক কা  তইশ লাখ চৗ  হাজার চারশত) টাকা

সবেমাট= ৮৫৭,৫০,৫৮,৬০০ (আটশত সাতা  কা  প াশ লাখ আটা  হাজার ছয়শত) 
টাকা

প  াংকন বক সংি  দ রস েহ রেণর জ  অ েরাধ জানােনা হল।
এই বরা  বহাের িনে া  শতাবলী /িনয়মাবলী পালন করেত হেব।
(ক) এই য় ম রী ২০১৯-২০ অথ বছেরর সংি  খাত হেত িমটােনা হেব।
(খ) এই অথ সরকারী চিলত আিথক িবিধ-িবধান অ সরেণ য় করেত হেব।
(গ) যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এই আেদশ জারী করা হল।
(ঘ) িনধািরত খাত তীত অ  কান খােত এই অথ য় করা যােব না।
(ঙ) কান ভােবই ম রীর অিতির  অথ য় করা যােব না।
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২৮-৫-২০২০

চীফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, খা  ও েযাগ 
ব াপনা ম ণালয়, খা  ভবন, ঢাকা

মাঃ মাহ দ হাসান
পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.৭৩.০০৯.১৯.৩৬০/১(১৫) তািরখ: ১৪ জ  ১৪২৭
২৮ ম ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী।
৪) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল।
৫) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, চ াম।
৬) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা।
৭) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রং র।
৮) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট।
৯) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয,় লনা।
১০) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, রাজশাহী/রং র/িসেলট।
১১) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। বরা প  খা  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
১২) জলা খা  িনয় ক, .......................................।
১৩) জলা িহসাব র ণ কমকতা, ....................................।
১৪) উপেজলা খা  িনয় ক, ........................................।
১৫) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, ....................................।

২৮-৫-২০২০
মাহা দ আিম ল এ সান 

উপ-পিরচালক
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