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

বাৎসিরক আিথ�ক িববরণী

ইউিনয়ন পিরষদ: বািলথবুা(পূব�);   উপেজলা: ফিরদগ�;   �জলা: চাঁদপরু  

অথ�বছর: ২০২০-২০২১  

িববরণ িটকা
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�াি�

বৎসেরর �ারি�ক �জরঃ

ব�াংক ২১২৭২.০০ ৯৮৫১৮২.০০ ১০০৬৪৫৪ ২৬৮৫২৬০

কর ও �রট ৩ ২৩৫৯৮০.০০ ২৩৫৯৮০ ৯৬১১৫

জ� িনব�ন িফ ১০০০০০.০০ ১০০০০০ ৩৫১৭৫

স�ি�র ভাড়া ও লাভজিনত িফ ১৬৮৫০.০০ ১৬৮৫০

সরকাির অনদুান-ভূিম হ�া�র কর (১%) ৫ ৫০০০০০.০০ ৫০০০০০ ৬৩০০০০

সরকাির অনদুান-সং�াপন ৬ ১৯৯০৪৪৫.০০ ১৯৯০৪৪৫ ১৮১৬৪৪১

সরকাির অনদুান-উ�য়ন ৭ ১০৪১৪০০০.০০ ১০৪১৪০০০ ৬৪৭৬০০৬

�ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান ৯ ২০০০০০.০০ ২০০০০০

অন�ান� �াি� ১২ ৩০০.০০ ৩০০ ৯৩৯০

সব�েমাট ৩৭৪৪০২ ১৪০৮৯৬২৭ ১৪৪৬৪০২৯ ১১৭৪৮৩৮৭

ব�য়

  সাধারণ সং�াপন ১৩ ১৯৩৭০১.০০ ১৯৯০৪৪৫.০০ ২১৮৪১৪৬ ১৮৩৫৭৩৩

উ�য়ন কাজঃ

  �যাগােযাগ ১৪ ৯৩৩৯২৪৭.০০ ৯৩৩৯২৪৭ ৫৮৭১৬৬৩

  �া�� ১৫ ৩৬২০০.০০ ৩৬২০০

  িশ�া ১৭ ৮৫৫০০.০০ ৮৫৫০০ ৫২২২৩৮

  কৃিষ এবং বাজার ১৯ ১০২৬০০.০০ ১০২৬০০

  পয়ঃিন�াশন এবং বজ� ব�ব�াপনা ২০ ৩৪২০০০.০০ ৩৪২০০০

  অন�ান� ব�য় ২২ ১৭৪২৩১.০০ ২৩৬৩৫৩.০০ ৪১০৫৮৪ ৮৬২৭৭০

�মাট ৩৬৭৯৩২ ১২১৩২৩৪৫ ১২৫০০২৭৭ ৯০৯২৪০৪

িবিবধ

�মাট

সমাপনী �জর ছাড়া �মাট খরচ ৩৬৭৯৩২ ১২১৩২৩৪৫ ১২৫০০২৭৭ ৯০৯২৪০৪

সমাপনী �জর

https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/3/10/4134505/41345/13?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/5/10/4134505/41345/13?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/6/10/4134505/41345/13?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/7/10/4134505/41345/13?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/9/10/4134505/41345/13?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/12/10/4134505/41345/13?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/13/10/4134505/41345/13?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/14/10/4134505/41345/13?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/15/10/4134505/41345/13?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/17/10/4134505/41345/13?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/19/10/4134505/41345/13?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/20/10/4134505/41345/13?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/22/10/4134505/41345/13?
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িববরণ িটকা
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  ব�াংক ২৭ ৬৪৭০.০০ ১৯৫৭২৮২.০০ ১৯৬৩৭৫২ ২৬৭১৬৪৫

সব�েমাট ৩৭৪৪০২ ১৪০৮৯৬২৭ ১৪৪৬৪০২৯ ১১৭৬৪০৪৯

ইউিনয়ন পিরষদ: বািলথবুা(পূব�);   উপেজলা: ফিরদগ�;   �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 জনাব �মাহা�দ হা�ন অর রশীদ ০১৭১২০৪৮০০৭

সিচব জনাব �মাঃ শিহদ আলম পাটওয়ারী ০১৮১৮৪৭৫০৯৩

সদস� জনাব �মা: আ�ুল হাই মজমুদার ০১৭১৪৩৪৬৫৯৯

সদস� জনাব �মা: শিহদ উ��া িমিজ ০১৭২৭৫১৬১৯১

সদস� জনাব �মা: হািরছ িময়াজী ০১৮৩৫৩৩৪৮৪৩

সদস� জনাব �মা: আব ুসােদক ০১৭১৫২৩১১৬২

সদস� জনাব �মা: জিসম উি�ন ০১৭২৬৮৩৩০০০

সদস� জনাব �মা: জাহা�ীর ০১৮৩১১৮৫৯৬৬

সদস� জনাব �মা: মা�ান ভূইয়া ০১৮২৩৩৩৩৭১৪

সদস� জনাব আ�ুস ছা�ার িমিজ ০১৭৩৩৬০৬৭৬৩

সদস� জনাব �মা: বাহাউি�ন বাবলু ০১৭১১২৬১৮২৯

সদস� জনাব �মাছা: ছািবনা �বগম ০১৭৭৮৭৪৭৫৬৪

সদস� ফিরদা �বগম ০১৭৮৬০০২৬৪৫

সদস� হািছনা �বগম ০১৮৬৬৮৫৮৭৭০

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
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িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  িবেনাদন কর-যা�া, নাটক ও অন�ান�

  বসতবািড় ১৫৬৫১৫.০০ ১৫৬৫১৫ ৯৬১১৫

  িবেনাদনমলূক অন�ুান

  ব�বসা, �পশা ও জীিবকা ৭৯৪৬৫.০০ ৭৯৪৬৫

  িবেনাদন কর-িসেনমা

�মাট ২৩৫৯৮০ ২৩৫৯৮০ ৯৬১১৫

৫  সরকাির অনদুান-ভূিম হ�া�র কর (১%)

  অন�ান�

  ভূিম হ�া�র কর (১%) ৫০০০০০.০০ ৫০০০০০ ৬৩০০০০

�মাট ৫০০০০০ ৫০০০০০ ৬৩০০০০

৬  সরকাির অনদুান-সং�াপন

  অন�ান�

  �চয়ারম�ান ও সদস�বৃে�র ভাতা ৫৭২৪০০.০০ ৫৭২৪০০ ৫৬৭৯০০

  �সে�টারী ও অন�ান� কম�চারীেদর �বতন ১৪১৮০৪৫.০০ ১৪১৮০৪৫ ১২৪৮৫৪১

�মাট ১৯৯০৪৪৫ ১৯৯০৪৪৫ ১৮১৬৪৪১

৭  সরকাির অনদুান-উ�য়ন

  িবিবিজ-২ (এলিজএসিপ-৩)

  িটআর ৬৭০০০০.০০ ৬৭০০০০ ৫৩১৩০৮

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০ িদন) ৫৫০৮০০০.০০ ৫৫০৮০০০ ২৭৪৪০০০

  অন�ান�

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১০১১৭৫৯.০০ ১০১১৭৫৯ ৫০৬৯৮৩

  কািবটা ৭২৫০০০.০০ ৭২৫০০০ ৩২৪৬৫০

  িবিবিজ-১ (এলিজএসিপ-৩) ২৪৯৯২৪১.০০ ২৪৯৯২৪১ ১৯০৮১০৩

  কািবখা ৪৬০৯৬২

�মাট ১০৪১৪০০০ ১০৪১৪০০০ ৬৪৭৬০০৬

৯  �ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান

  অন�ান�

  এিডিপ ২০০০০০.০০ ২০০০০০

  িভিজিড

  িভিজএফ

  উপেজলা পিরষদ হেত �া�

�মাট ২০০০০০ ২০০০০০

১২  অন�ান� �াি�

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

  �াম আদালত িফ ৩০০.০০ ৩০০ ৩০০
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িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  শরীক �ক� ৮৪০০

  পরুাতন িহসাব ব�কৃত উে�ালন

  ব�াংক সদু ৬৯০

�মাট ৩০০ ৩০০ ৯৩৯০

ব�য় খােতর িটকা সমহূ

১৩  সাধারণ সং�াপন

  সিচব ও কম�চারীেদর �বতন ও ভাতা ১৪১৮০৪৫.০০ ১৪১৮০৪৫ ১২৪৮৫৪১

  ট�া� আদােয়র কােজ ব�য় ৩১৩০১.০০ ৩১৩০১ ১৯২৯২

  অন�ান� সং�াপন ব�য়

  �চয়ারম�ান ও সদস�েদর স�ানী ১৬২৪০০.০০ ৫৭২৪০০.০০ ৭৩৪৮০০ ৫৬৭৯০০

�মাট ১৯৩৭০১ ১৯৯০৪৪৫ ২১৮৪১৪৬ ১৮৩৫৭৩৩

১৪  �যাগােযাগ

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৪০০০০০

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন) ৫৫০৮০০০.০০ ৫৫০৮০০০ ২৭৪৪০০০

  িনজ� তহিবল ৯২০০০

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১৫২৮২৪৭.০০ ১৫২৮২৪৭ ১৬৩৯৩৩৯

  কািবটা ৭২৫০০০.০০ ৭২৫০০০

  এিডিপ ২০০০০০.০০ ২০০০০০

  িটআর ৬৭০০০০.০০ ৬৭০০০০ ২৮৫৩৬২

  কািবখা ৪৬০৯৬২

  ১% ভূিম হ�া�র কর ৭০৮০০০.০০ ৭০৮০০০ ২৫০০০০

�মাট ৯৩৩৯২৪৭ ৯৩৩৯২৪৭ ৫৮৭১৬৬৩

১৫  �া��

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৩৬২০০.০০ ৩৬২০০

  কািবটা

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

�মাট ৩৬২০০ ৩৬২০০

১৭  িশ�া

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা
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িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  ১% ভূিম হ�া�র কর ১১৯০০০

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৮৫৫০০.০০ ৮৫৫০০ ৪০৩২৩৮

  কািবটা

�মাট ৮৫৫০০ ৮৫৫০০ ৫২২২৩৮

১৯  কৃিষ এবং বাজার

  িটআর

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১০২৬০০.০০ ১০২৬০০

  এিডিপ

�মাট ১০২৬০০ ১০২৬০০

২০  পয়ঃিন�াশন এবং বজ� ব�ব�াপনা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৩৪২০০০.০০ ৩৪২০০০

  কািবটা �সালার প�ােনল �াপন

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

�মাট ৩৪২০০০ ৩৪২০০০

২২  অন�ান� ব�য়

  ফেটাকিপ

  ভাড়া ৪৩৮০০

  ইউিপ ভবন সং�ার (১% তহিবল হেত)

  জ� িনব�ন ব�য় ১০০০০০.০০ ১০০০০০ ৩৫১৭৫

  �ালানী �তল

  ব�াংক চাজ� (এলিজএসিপ) ৩৬৯০.০০ ৩৬৯০ ৩৮৮০

  িবিজিড ৯০০০.০০ ৯০০০

  ভ�াট (িনজ�) ১০৩৬৫.০০ ১০৩৬৫

  ব�াংক চাজ� (িনজ�) ১১৬.০০ ১১৬ ১১৬

  ব�াংক চাজ� (জ� িনব�ন)
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----------------------------- 
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

  িটআর �সালার প�ােনল �াপন ২৪৫৯৪৬

  আপ�ায়ন ২০০০

  িবিবধ ১৪৬০০.০০ ১৪৬০০ ১৬৫২৮১

  িভিজএফ

  ভ�াট (এলিজএসিপ) ২৩২২৮৩.০০ ২৩২২৮৩

  ব�াংক চাজ� (১% ভূিম হ�া�র তহিবল) ৩৮০.০০ ৩৮০ ১৫২৭

  কািবটা �সালার প�ােনল �াপন ৩২৪৬৫০

  পি�কা

  িটআর (ধম�ীয় �িত�ােনর উ�য়ন)

  িব�ৎ িবল ৩৩৩৫০.০০ ৩৩৩৫০ ২০২৩৫

  মিনহারী ৬৮০০.০০ ৬৮০০ ২০১৬০

  আয়কর (এলিজএসিপ)

  ভ�াট (১% তহিবল)

�মাট ১৭৪২৩১ ২৩৬৩৫৩ ৪১০৫৮৪ ৮৬২৭৭০
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