
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার
�লাকাল গভন��া� সােপাট� �েজ�-৩ (এলিজএসিপ-৩)

বাৎসিরক আিথ�ক িববরণী

ইউিনয়ন পিরষদ: ইসলামাবাদ;   উপেজলা: মতলব উ�র;   �জলা: চাঁদপরু  

অথ�বছর: ২০২০-২০২১  

িববরণ িটকা
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�াি�

বৎসেরর �ারি�ক �জরঃ

ব�াংক ৬৩৩৭১.০০ ১৮০৬৪৩৭.০০ ১৮৬৯৮০৮ ১৮৪৩০১৮

নগদ ৩৩.০০ ৩৩ ৩৩

কর ও �রট ৩ ৫৫৪৪৯০.০০ ০.০০ ৫৫৪৪৯০ ১২০৮৭৫

লাইেস� ও পারিমট িফ ২১০০০.০০ ২১০০০ ১৬২০০

জ� িনব�ন িফ ৫০২২৫.০০ ৫০২২৫ ১৩০২৫

সরকাির অনদুান-ভূিম হ�া�র কর (১%) ৫ ০.০০ ২৯১০০০.০০ ২৯১০০০ ৪৩৬২২০

সরকাির অনদুান-সং�াপন ৬ ০.০০ ১৭৯৯১৩১.০০ ১৭৯৯১৩১ ১৫৯৯৪১১

সরকাির অনদুান-উ�য়ন ৭ ০.০০ ৫৫৭৯৭০৮.০০ ৫৫৭৯৭০৮ ৪৪৮০২৫৮

�ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান ৯ ৫৭৪১৩.০০ ০.০০ ৫৭৪১৩

অন�ান� �াি� ১২ ৬৩০.০০ ১২৪৬৬০.০০ ১২৫২৯০ ১৭৮১৪৯

সব�েমাট ৭৪৭১৬২ ৯৬০০৯৩৬ ১০৩৪৮০৯৮ ৮৬৮৭১৮৯

ব�য়

  সাধারণ সং�াপন ১৩ ৩৮৩৫৯৮.০০ ১৭৯৯১৩১.০০ ২১৮২৭২৯ ১৬০৮৩৩১

উ�য়ন কাজঃ

  �যাগােযাগ ১৪ ৪৯৫১৪৯১.০০ ৪৯৫১৪৯১ ৩২৬৫৭৬৯

  �া�� ১৫ ১৬৪৭০৫.০০ ১৬৪৭০৫ ৭০০৫৯

  িশ�া ১৭ ৩৬৩১৮৬.০০ ৩৬৩১৮৬

  �াকৃিতক স�দ ব�ব�াপনা ১৮ ৫২০০৫৯.০০ ৫২০০৫৯ ২১৯৪৪৮

  পয়ঃিন�াশন এবং বজ� ব�ব�াপনা ২০ ০.০০ ০.০০ ৪৯০০০০

  মানব স�দ উ�য়ন ২১ ০.০০ ০.০০ ১৭০০০০

  অন�ান� ব�য় ২২ ৩৬২০৮৬.০০ ২৮৬৪৭৩.০০ ৬৪৮৫৫৯ ৯৯৩৭৪১

�মাট ৭৪৫৬৮৪ ৮০৮৫০৪৫ ৮৮৩০৭২৯ ৬৮১৭৩৪৮

িবিবধ

  িবিবধ অন�ান� ব�য় ২৫ ১৩০০০০.০০ ১৩০০০০

�মাট ১৩০০০০ ১৩০০০০

সমাপনী �জর ছাড়া �মাট খরচ ৭৪৫৬৮৪ ৮২১৫০৪৫ ৮৯৬০৭২৯ ৬৮১৭৩৪৮

সমাপনী �জর

https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/3/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/5/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/6/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/7/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/9/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/12/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/13/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/14/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/15/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/17/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/18/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/20/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/21/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/22/10/4137925/41379/13?
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/25/10/4137925/41379/13?


িববরণ িটকা
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  ব�াংক ২৭ ১৪৪৫.০০ ১৩৮৫৮৯১.০০ ১৩৮৭৩৩৬ ১৮৬৯৮০৮

  নগদ ৩৩.০০ ৩৩ ৩৩

সব�েমাট ৭৪৭১৬২ ৯৬০০৯৩৬ ১০৩৪৮০৯৮ ৮৬৮৭১৮৯

ইউিনয়ন পিরষদ: ইসলামাবাদ;   উপেজলা: মতলব উ�র;   �জলা: চাঁদপরু  

২০২০-২০২১ বাৎসিরক আিথ�ক িববরণী িটকা

১ একই বৎসের ইউিনয়ন পিরষদ কম�কত�ােদর নাম:

পদিব নাম �মাবাইল ন�র

�চয়ারম�ান সােজ�ল হাসান বাবু ০১৭১২১০৮৮১০

সিচব রাজীব চ� ভ� ০১৮৭০৭৫৪৮৩৪

উেদ�া�া পলাশ �হােসন ০১৯৮৮৪২০০৭৬

সদস� পারভীন আ�ার ০১৮১৩৫৪৯৮৯০

সদস� �মা আ�ার ০১৭১৬২১৬৪৯৫

সদস� মাহমদুা আ�ার ০১৭৫৮২৮৪১৫৫

সদস� নৃেপ� চ� দাস ০১৭১৭৬১৮২৭০

সদস� রনিজত চ� �ধান ০১৮১৯৫২৫৭০৪

সদস� �মাঃ আিমর �হােসন ০১৮১৯০৯৯৪৭০

সদস� �মাঃ ফা�কুল ইসলাম ০১৭২০৪৮১৪৫৯

সদস� �মাঃ রিবউ�াহ ফরাজী ০১৮৬৯২০৮২৮৩

সদস� �মাঃ মিনর �হােসন ০১৮৩৭৮৩৮২৫৪

সদস� �মাঃ খিলল িময়াজী ০১৮১৭৬২৯৭৫৮

সদস� �মাঃ �লাল িময়া ০১৮৩৪০৫৫০৮৭

সদস� �মাঃ আলী �হােসন ০১৮১৪৯৬১২৬৭

িহসাব সহকারী কাম কি�উটার অপােরটর �মহনাজ �মা�ফা ি�য়া�া ০১৮১৬৯৪৬৫০২

২ িহসাব সং�া� ���পূণ� নীিতমালা:

পিরষেদর �াি� ব�েয়র িহসাব িববরণী ��ত করা হেয়েছ িনে�া� তথ� হইেত :

ক। নগদ/ব�াংেকর �লনেদন ।

খ। সরকাির ��জারী ব�াংেকর �লনেদন ।

গ। �াি� ও খরচ - (১) কােজর িবিনমেয় খাদ� (কািবখা) (২) অন�ান� �িত�ান হেত �া� স�ি�

ঘ। �লাকাল গভন��া� সােপাট� �েজ�-৩ (এলিজএসিপ-৩)

িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�াি� খােতর িটকা সমহূ

৩  কর ও �রট

  িবেনাদন কর-যা�া, নাটক ও অন�ান�



িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  বসতবািড় ৫২০৯৯০.০০ ৫২০৯৯০ ৯৪৮২৫

  িবেনাদনমলূক অন�ুান

  ব�বসা, �পশা ও জীিবকা ৩৩৫০০.০০ ৩৩৫০০ ২৬০৫০

  িবেনাদন কর-িসেনমা

�মাট ৫৫৪৪৯০ ৫৫৪৪৯০ ১২০৮৭৫

৫  সরকাির অনদুান-ভূিম হ�া�র কর (১%)

  ভূিম হ�া�র কর (১%) ২৯০০০০.০০ ২৯০০০০ ৪৩৫৭২০

  অন�ান� ১০০০.০০ ১০০০ ৫০০

�মাট ২৯১০০০ ২৯১০০০ ৪৩৬২২০

৬  সরকাির অনদুান-সং�াপন

  �চয়ারম�ান ও সদস�বৃে�র ভাতা ৫৬১৬০০.০০ ৫৬১৬০০ ৪২৯৩০০

  �সে�টারী ও অন�ান� কম�চারীেদর �বতন ১২৩৭৫৩১.০০ ১২৩৭৫৩১ ১১৭০১১১

  অন�ান�

�মাট ১৭৯৯১৩১ ১৭৯৯১৩১ ১৫৯৯৪১১

৭  সরকাির অনদুান-উ�য়ন

  িবিবিজ-২ (এলিজএসিপ-৩) ৪৪৯৪৮৯.০০ ৪৪৯৪৮৯ ৭৫৮২৫৬

  িটআর ৭৩৩৮১৮.০০ ৭৩৩৮১৮ ৫৩৯০৫০

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০ িদন) ২৮০৬০০০.০০ ২৮০৬০০০ ১৪০৪০০০

  অন�ান�

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৪২৪৮৯৬.০০ ৪২৪৮৯৬ ৪২৪৭৭৯

  কািবটা ৫৮০২৪২.০০ ৫৮০২৪২ ৪৭৮৫০৭

  িবিবিজ-১ (এলিজএসিপ-৩) ৪২৮৫৮২.০০ ৪২৮৫৮২ ৪৯১০৯৪

  কািবখা ১৫৬৬৮১.০০ ১৫৬৬৮১ ৩৮৪৫৭২

�মাট ৫৫৭৯৭০৮ ৫৫৭৯৭০৮ ৪৪৮০২৫৮

৯  �ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান

  এিডিপ

  িভিজিড ৩৯৪১৩.০০ ৩৯৪১৩

  িভিজএফ ১৪০০০.০০ ১৪০০০

  উপেজলা পিরষদ হেত �া�

  অন�ান� ৪০০০.০০ ৪০০০

�মাট ৫৭৪১৩ ৫৭৪১৩

১২  অন�ান� �াি�

  �াম আদালত িফ ৬৩০.০০ ৬৩০ ২৩৫০

  শরীক �ক� ১২৪৬৬০.০০ ১২৪৬৬০ ১৭৫৭৯৯

  পরুাতন িহসাব ব�কৃত উে�ালন

  ব�াংক সদু

  অন�ান� �াি� (এলিজএসিপ এর �ারি�ক �জেরর সদু)

�মাট ৬৩০ ১২৪৬৬০ ১২৫২৯০ ১৭৮১৪৯

ব�য় খােতর িটকা সমহূ



িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

১৩  সাধারণ সং�াপন

  সিচব ও কম�চারীেদর �বতন ও ভাতা ১২৩৭৫৩১.০০ ১২৩৭৫৩১ ১১৭০১১১

  ট�া� আদােয়র কােজ ব�য় ১০৪১৯৮.০০ ১০৪১৯৮ ৮৯২০

  অন�ান� সং�াপন ব�য়

  �চয়ারম�ান ও সদস�েদর স�ানী ২৭৯৪০০.০০ ৫৬১৬০০.০০ ৮৪১০০০ ৪২৯৩০০

�মাট ৩৮৩৫৯৮ ১৭৯৯১৩১ ২১৮২৭২৯ ১৬০৮৩৩১

১৪  �যাগােযাগ

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন) ২৮০৬০০০.০০ ২৮০৬০০০ ১৪০৪০০০

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৩৮৪৭৫০.০০ ৩৮৪৭৫০ ৪৫০০০০

  কািবটা ৫৮০২৪২.০০ ৫৮০২৪২

  এিডিপ

  িটআর ৭৩৩৮১৮.০০ ৭৩৩৮১৮ ২৫৬৬০০

  কািবখা ১৫৬৬৮১.০০ ১৫৬৬৮১ ৩৮৪৫৭২

  ১% ভূিম হ�া�র কর ২৯০০০০.০০ ২৯০০০০ ৩৬০০০০

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৪১০৫৯৭

�মাট ৪৯৫১৪৯১ ৪৯৫১৪৯১ ৩২৬৫৭৬৯

১৫  �া��

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১৬৪৭০৫.০০ ১৬৪৭০৫ ৭০০৫৯

  কািবটা

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

�মাট ১৬৪৭০৫ ১৬৪৭০৫ ৭০০৫৯

১৭  িশ�া

  কািবটা

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৩৬৩১৮৬.০০ ৩৬৩১৮৬

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

�মাট ৩৬৩১৮৬ ৩৬৩১৮৬

১৮  �াকৃিতক স�দ ব�ব�াপনা



িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  িটআর

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  কািবটা

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  কািবখা

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৫২০০৫৯.০০ ৫২০০৫৯ ২১৯৪৪৮

  কািবটা

  এিডিপ

�মাট ৫২০০৫৯ ৫২০০৫৯ ২১৯৪৪৮

২০  পয়ঃিন�াশন এবং বজ� ব�ব�াপনা

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ০.০০ ০.০০

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ০.০০ ০.০০ ৪৯০০০০

  কািবটা �সালার প�ােনল �াপন

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

�মাট ৪৯০০০০

২১  মানব স�দ উ�য়ন

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ০.০০ ০.০০

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ০.০০ ০.০০ ৯৫০০০

  এিডিপ

  কািবটা

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর ৭৫০০০

�মাট ১৭০০০০

২২  অন�ান� ব�য়

  ভ�াট (িনজ�)

  িবিজিড ৩৯৪১৩.০০ ৩৯৪১৩

  ব�াংক চাজ� (িনজ�) ৫১৯.০০ ৫১৯ ১১৫

  িটআর �সালার প�ােনল �াপন ২৮২৪৫০

  ব�াংক চাজ� (জ� িনব�ন)



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

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

------------------------- 
�চয়ারম�ান(�া�র ও িসল) 

িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  িবিবধ ১৫৭৪৯০.০০ ৯৪৬১০.০০ ২৫২১০০ ১০৪৪২৭

  আপ�ায়ন ১০০২০.০০ ১৯৩৬০.০০ ২৯৩৮০ ৩০২০০

  ভ�াট (এলিজএসিপ) ১২৫৫৫২.০০ ১২৫৫৫২

  িভিজএফ ১৮০০০.০০ ১৮০০০

  ব�াংক চাজ� (১% ভূিম হ�া�র তহিবল) ৮৬৯.০০ ৮৬৯ ১২২০

  কািবটা �সালার প�ােনল �াপন ৪৭৮৫০৭

  পি�কা

  িব�ৎ িবল ৭৩৭৮৯.০০ ৭৩৭৮৯ ৬৯৬৪৭

  িটআর (ধম�ীয় �িত�ােনর উ�য়ন)

  আয়কর (এলিজএসিপ) ৩৩০৮২.০০ ৩৩০৮২

  মিনহারী ১১৫৩০.০০ ১১৫৩০ ৫১০০

  ভ�াট (১% তহিবল)

  ফেটাকিপ ৪১০০.০০ ১৩০০০.০০ ১৭১০০ ৯০৫০

  ইউিপ ভবন সং�ার (১% তহিবল হেত)

  জ� িনব�ন ব�য় ৪০২২৫.০০ ৪০২২৫ ১৩০২৫

  ভাড়া ৭০০০.০০ ৭০০০

  ব�াংক চাজ� (এলিজএসিপ)

  �ালানী �তল

�মাট ৩৬২০৮৬ ২৮৬৪৭৩ ৬৪৮৫৫৯ ৯৯৩৭৪১

২৫  িবিবধ অন�ান� ব�য়

  িবিবধ অন�ান� ব�য় ১৩০০০০.০০ ১৩০০০০

�মাট ১৩০০০০ ১৩০০০০

�িতেবদন ��েতর সময়: ২০ �সে��র ২০২১ | ০৯:৫৪:৫৭ অপরা�


