
লাকাল গভনা সােপাট েজ-৩ (এলিজএসিপ-৩)
গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাৎসিরক আিথক িববরণী

হািটলা(পূঃ)   ইউিনয়ন পিরষদ       থানা/উপেজলা: হাজীগ ,জলা: চাঁদপরু

অথবছর ২০১৯-২০২০

িববরণ িটকা
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

াি
বৎসেরর ারিক জরঃ
বাংক 1944.00 2408191.00 2410135 1899688
নগদ 9035.00 9035 195
কর ও রট 3 203140.00 203140 216910
লাইেস ও পারিমট িফ 40000.00 40000 7000
সরকাির অনদুান-ভূিম হার কর (১%) 5 405200.00 405200 537500
সরকাির অনদুান-সংাপন 6 1996510.00 1996510 1550551
সরকাির অনদুান-উয়ন 7 8124810.00 8124810 11894347
ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান 9 151595.00 151595
অনান াি 12 142504.00 690.00 143194 11400

সবেমাট 396623 13086996 13483619 16117591
বয়
  সাধারণ সংাপন 13 130820.00 1996510.00 2127330 1710533
উয়ন কাজঃ
  যাগােযাগ 14 72300.00 4907299.00 4979599 10259702
  িশা 17 550797.00 550797 693500
  কৃিষ এবং বাজার 19 129665.00 129665 136851
  পয়ঃিনাশন এবং বজ ববাপনা 20 364045.00 364045
  মানব সদ উয়ন 21 1749300.00 1749300 429000
  অনান বয় 22 190899.00 1084473.00 1275372 87087

মাট 394019 10782089 11176108 13316673
িবিবধ

মাট
সমাপনী জর ছাড়া মাট খরচ 394019 10782089 11176108 13316673

সমাপনী জর



িববরণ িটকা
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

  বাংক 27 2522.00 2304907.00 2307429 2410135
  নগদ 82.00 82 9035

সবেমাট 396623 13086996 13483619 15735843

হািটলা(পূঃ)   ইউিনয়ন পিরষদ       থানা/উপেজলা: হাজীগ ,জলা: চাঁদপরু

২০১৯-২০২০ বাৎসিরক আিথক িববরণী িটকা

১ একই বৎসের ইউিনয়ন পিরষদ কমকতােদর নাম:

পদিব নাম মাবাইল নর
ইউিপ চয়ারমান মাঃ জিললরু রহমান লাল িমজা 01817119600
ইউিনয়ন পিরষেদর মার মাঃ আবল গিন 01811839252
ইউিনয়ন পিরষেদর উেদাা মাঃ কামাল হােসন 01712745560
ইউিনয়ন পিরষদ সিচব মাঃ আবলু বাসার মুী 01744233688
ইউিনয়ন পিরষেদর মার মাঃ মাজােল 01864172626
ইউিনয়ন পিরষেদর মার মাঃ রহমত উাহ 01824887013
ইউিনয়ন পিরষেদর উেদাা শাহনাজ বগম 01824928503
ইউিনয়ন পিরষেদর মার মাঃ হািনফ মাা 01811557606
ইউিনয়ন পিরষেদর মার মাঃ সিলম 01822234528

২ িহসাব সংা পূণ নীিতমালা:

পিরষেদর াি বেয়র িহসাব িববরণী ত করা হেয়েছ িনো তথ হইেত :

ক। নগদ/বাংেকর লনেদন ।

খ। সরকাির জারী বাংেকর লনেদন ।

গ। াি ও খরচ - (১) কােজর িবিনমেয় খাদ (কািবখা) (২) অনান িতান হেত া সি

ঘ। লাকাল গভনা সােপাট েজ-৩ (এলিজএসিপ-৩)



িববরণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

াি খােতর িটকা সমহূ
৩  কর ও রট
  বসত বাড়ী 203140.00 203140 216910
াি খােতর িটকা সমহূ
  ববসা, পশা ও জীিবকা
াি খােতর িটকা সমহূ
  িবেনাদন কর-িসেনমা
াি খােতর িটকা সমহূ
  িবেনাদন কর-যাা, নাটক ও অনান
াি খােতর িটকা সমহূ
  িবেনাদনমলূক অনুান

মাট 203140 203140 216910
৫  সরকাির অনদুান-ভূিম হার কর (১%)
  ভূিম হার কর (১%) 400000.00 400000 537500
  অনান 5200.00 5200

মাট 405200 405200 537500
৬  সরকাির অনদুান-সংাপন
  চয়ারমান ও সদসবৃের ভাতা 572400.00 572400 338400
  সেটারী ও অনান কমচারীেদর বতন 1424110.00 1424110 1212151
  অনান

মাট 1996510 1996510 1550551
৭  সরকাির অনদুান-উয়ন
  অিত দির কমসংান (৪০ িদন) 2842830.00 2842830 5408000
  কািবটা 1499300.00 1499300
  কািবখা 966000.00 966000 1968783
  িটআর 520000.00 520000 1733531
এলিজএসিপ-৩
  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 697998
  িবিবিজ-১(এলিজএসিপ-৩) 2296680.00 2296680 1742035
  িবিবিজ-২(এলিজএসিপ-৩)
  অনান 344000

মাট 8124810 8124810 11894347
৯  ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান
  উপেজলা পিরষদ হেত া
  এিডিপ 151595.00 151595
  িভিজিড
  িভিজএফ



িববরণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

  অনান
মাট 151595 151595

১২  অনান াি
  শরীক ক 142504.00 142504 11400
  বাংক সদু 690.00 690
  অনান াি (এলিজএসিপ এর ারিক জেরর
সদু)
  াম আদালত িফ
  পরুাতন িহসাব বকৃত উলন

মাট 142504 690 143194 11400
বয় খােতর িটকা সমহূ
১৩  সাধারণ সংাপন
  চয়ারমান ও সদসেদর সানী 90200.00 572400.00 662600 455000
বয় খােতর িটকা সমহূ
  সিচব ও কমচারীেদর বতন ও ভাতা 1424110.00 1424110 1212151
বয় খােতর িটকা সমহূ
  টা আদােয়র কােজ বায় 40620.00 40620 43382
বয় খােতর িটকা সমহূ
  অনান সংাপন বয় বায়

মাট 130820 1996510 2127330 1710533
১৪  যাগােযাগ
  িনজ তহিবল 72300.00 72300
  এিডিপ
  ১% ভূিম হার কর 75000.00 75000 450000
  অিত দির কমসংান (৪০িদন) 2842830.00 2842830 5408000
  কািবটা
  কািবখা 546000.00 546000 1968783
এলিজএসিপ-৩
  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩)
  িবিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 1343469.00 1343469 997888
  িটআর 100000.00 100000 1435031

মাট 72300 4907299 4979599 10259702
১৭  িশা
  িনজ তহিবল 144000
  এিডিপ
  ১% ভূিম হার কর 80000
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)



িববরণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

  কািবটা
  কািবখা 45000.00 45000
  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩)
  িবিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 410797.00 410797 261000
  িটআর 95000.00 95000 208500

মাট 550797 550797 693500
১৯  কৃিষ এবং বাজার
  িনজ তহিবল
  এিডিপ
  ১% ভূিম হার কর
  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩)
  িবিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 79665.00 79665 136851
  িটআর 50000.00 50000

মাট 129665 129665 136851
২০  পয়ঃিনাশন এবং বজ ববাপনা
  িনজ তহিবল
  এিডিপ 151595.00 151595
  ১% ভূিম হার কর
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)
  কািবটা সালার পােনল াপন
  কািবখা 50000.00 50000
  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩)
  িবিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 162450.00 162450
  িটআর

মাট 364045 364045
২১  মানব সদ উয়ন
  িনজ তহিবল
  এিডিপ 200000
  ১% ভূিম হার কর 200000.00 200000
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)
  কািবটা 1499300.00 1499300
  কািবখা
  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩)
  িবিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 50000.00 50000 229000
  িটআর

মাট 1749300 1749300 429000
২২  অনান বয়



িববরণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

  িবিজিড
  িভিজএফ
  মিনহারী 47370.00 47370 61640
  ালানী তল
  আপায়ন 16218.00 16218 12628
  িটআর (ধমীয় িতােনর উয়ন) 275000.00 275000
  ভাড়া 9500.00 9500
  বাংক চাজ (িজ িনবন) 1311.00 1311
  পিকা
  ইউিপ ভবন সংার (১% তহিবল হেত)
  িটআর সালার পােনল াপন
  কািবটা সালার পােনল াপন
  ফেটাকিপ
  বাংক চাজ (িনজ) 146
  বাংক চাজ (১% ভুিম হা তহিবল) 1530.00 1530 1300
  ভাট (১% তহিবল)
  ভাট (িনজ)
  ভাট (এলিজএসিপ) 171922.00 171922
  আয়কর (এলিজএসিপ) 46609.00 46609
  বাংক চাজ (এলিজএসিপ) 3890.00 3890 3728
  িবিবধ 116500.00 585522.00 702022
  িবৎ িবল
  জ িনবন বয় 7645

মাট 190899 1084473 1275372 87087

-----------------------------
ইউিপ সিচব(ার ও িসল)

----------------------------
মিহলা সদস(ার ও িসল)

-------------------------
চয়ারমান(ার ও িসল)

িতেবদন েতর সময়: ২৮ জুলাই ২০২০ | ০১:২৩:১১ অপরা


