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

বাৎসিরক আিথ�ক িববরণী

ইউিনয়ন পিরষদ: বাগানবাড়ী;  উপেজলা:  মতলব উত�র;  �জলা: চাঁদপুর  

অথ�বছর: ২০২০-২০২১  

িববরণ িটকা
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উন�য়ন তহিবল �মাট

�ািপ�

বৎসেরর �ারিম�ক �জরঃ

ব�াংক ১৩১৭২৯.০০ ১৭০২৮৪৩.০০ ১৮৩৪৫৭২ ১৯৮২২৯৮

নগদ ০.০০ ৪৮১

কর ও �রট ৩ ১৬২১২৭.০০ ১৬২১২৭ ১২৪৫৬১৭

লাইেস� ও পারিমট িফ ৭২৫২০.০০ ৭২৫২০ ৫৫৯১৩

জ� িনবন�ন িফ ১৪৪৭৫.০০ ১৪৪৭৫ ১৬৪০০

সরকাির অনুদান-ভূিম হস�ান�র কর (১%) ৫ ০.০০ ৫৩০৬৪০.০০ ৫৩০৬৪০ ২৮৩৭২০

সরকাির অনুদান-সংস�াপন ৬ ০.০০ ১৮০৬০৮০.০০ ১৮০৬০৮০ ২০৭১০৫৫

সরকাির অনুদান-উন�য়ন ৭ ০.০০ ৬১৬২৫৯৬.০০ ৬১৬২৫৯৬ ৪৭৬৮৮৩৫

অন�ান� �ািপ� ১২ ০.০০ ০.০০ ৩৪৯০

সব�েমাট ৩৮০৮৫১ ১০২০২১৫৯ ১০৫৮৩০১০ ১০৪২৭৮০৯

ব�য়

  সাধারণ সংস�াপন ১৩ ৮০৭২.০০ ১৮০৬০৮০.০০ ১৮১৪১৫২ ৩১৯৪৭৯০

উন�য়ন কাজঃ

  �যাগােযাগ ১৪ ৫০০০০.০০ ৬০৬৮১৪০.০০ ৬১১৮১৪০ ৩৫২৬৯১০

  কৃিষ এবং বাজার ১৯ ০.০০ ৩৪২০০০.০০ ৩৪২০০০ ৪২৭৫০০

  মানব স�দ উন�য়ন ২১ ০.০০ ৬১৭০০০.০০ ৬১৭০০০ ১১৫৭২৫

  অন�ান� ব�য় ২২ ১৭০৮৪২.০০ ১৫৩৫২৫.০০ ৩২৪৩৬৭ ১৩২৮৩১২

�মাট ২২৮৯১৪ ৮৯৮৬৭৪৫ ৯২১৫৬৫৯ ৮৫৯৩২৩৭

িবিবধ

  িবিবধ অন�ান� ব�য় ২৫ ৭৪০০০.০০ ৭৪০০০

�মাট ৭৪০০০ ৭৪০০০

সমাপনী �জর ছাড়া �মাট খরচ ২২৮৯১৪ ৯০৬০৭৪৫ ৯২৮৯৬৫৯ ৮৫৯৩২৩৭

সমাপনী �জর

  ব�াংক ২৭ ১৫১৭৯৫.০০ ১১৪১৪১৪.০০ ১২৯৩২০৯ ১৮৩৪৫৭২

  নগদ ১৪২.০০ ১৪২

সব�েমাট ৩৮০৮৫১ ১০২০২১৫৯ ১০৫৮৩০১০ ১০৪২৭৮০৯
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ইউিনয়ন পিরষদ: বাগানবাড়ী;  উপেজলা:  মতলব উত�র;  �জলা: চাঁদপুর  

২০২০-২০২১ বাৎসিরক আিথ�ক িববরণী িটকা

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

পদিব নাম �মাবাইল ন�র

�চয়ারম�ান �মা: নান�ু িময়া ০১৭১৭৪৬২৫১২

সিচব মিহউি�ন আহে�দ ০১৯১১৩২৯৮১৩

িহসাব সহকারী কাম কি�উটার অপােরটর নূর �হােসন িবপ�ব ০১৯১৫৮০৭০৬৪

সদস� �ফরেদৗসী রহমান ০১৭০৭৮৫০৬৪২

সদস� শািহদা মান�ান ০১৮১৩৮২৪০৫৬

সদস� হাসেনয়ারা �বগম ০১৭০৪৯৭৯৫২৩

সদস� জিহ�ল হক ০১৭৪২৮০৮৬৩০

সদস� �লাল �মাল�া ০১৮২৭৬১৩৩০৬

সদস� �মাঃ ফা�ক ০১৮২৭৬১৩৩০৬

সদস� নজ�ল ইসলাম ০১৬৮৩৭৪৯৪৯০

সদস� �মাঃ কামাল �হােসন ০১৮৩০৭৯৬৪২৫

সদস� �মাঃ িমলন ০১৮১৯০৭২৮২১

সদস� �মাঃ মিহউি�ন ০১৭২০৯১৬৩৯৭

সদস� �মাঃ জিসম ০১৮১৯০৭২৮২১

সদস� �মাঃ মাসুম খাঁন ০১৮১৯১৮৩৭১৬

২ িহসাব সং�ান� ���পূণ� নীিতমালা:

পিরষেদর �ািপ� ব�েয়র িহসাব িববরণী �স�ুত করা হেয়েছ িনেম�াক� তথ� হইেত :

ক। নগদ/ব�াংেকর �লনেদন ।

খ। সরকাির ��জারী ব�াংেকর �লনেদন ।

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

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

িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উন�য়ন তহিবল �মাট

�ািপ� খােতর িটকা সমূহ

৩  কর ও �রট

  িবেনাদন কর-িসেনমা

  িবেনাদন কর-যা�া, নাটক ও অন�ান�

  বসতবািড় ৪০৩৬০.০০ ৪০৩৬০ ১১৫২৬৭৫

  িবেনাদনমূলক অনু�ান

  ব�বসা, �পশা ও জীিবকা ১২১৭৬৭.০০ ১২১৭৬৭ ৯২৯৪২

�মাট ১৬২১২৭ ১৬২১২৭ ১২৪৫৬১৭

৫  সরকাির অনুদান-ভূিম হস�ান�র কর (১%)

  ভূিম হস�ান�র কর (১%) ৫৩০৬৪০.০০ ৫৩০৬৪০ ২৮৩৭২০

  অন�ান�

বাৎসিরকআিথ �ক িববরণী • �লাকাল গভন ��া� সােপাট� �েজ�-৩ (এ... https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs?75473

2 of 5 9/22/2021, 12:35 PM



িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উন�য়ন তহিবল �মাট

�মাট ৫৩০৬৪০ ৫৩০৬৪০ ২৮৩৭২০

৬  সরকাির অনুদান-সংস�াপন

  অন�ান�

  �চয়ারম�ান ও সদস�বৃে�র ভাতা ১২৩৩৬৮০.০০ ১২৩৩৬৮০ ৫৭২৪০০

  �সে�টারী ও অন�ান� কম�চারীেদর �বতন ৫৭২৪০০.০০ ৫৭২৪০০ ১৪৯৮৬৫৫

�মাট ১৮০৬০৮০ ১৮০৬০৮০ ২০৭১০৫৫

৭  সরকাির অনুদান-উন�য়ন

  িবিবিজ-১ (এলিজএসিপ-৩) ৫৮৮৬৫৭

  কািবখা ৩৭৪৩৩০

  িবিবিজ-২ (এলিজএসিপ-৩) ১০৫২৫৯৬.০০ ১০৫২৫৯৬ ৯০৯০২৮

  িটআর ৬৯০০০০.০০ ৬৯০০০০ ২২৫৯৬০

  অিত দির� কম�সংস�ান (৪০ িদন) ৩৭৪৪০০০.০০ ৩৭৪৪০০০ ১৮৮০০০০

  অন�ান�

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  কািবটা ৬৭৬০০০.০০ ৬৭৬০০০ ৭৯০৮৬০

�মাট ৬১৬২৫৯৬ ৬১৬২৫৯৬ ৪৭৬৮৮৩৫

১২  অন�ান� �ািপ�

  �াম আদালত িফ

  শরীক �ক�

  পুরাতন িহসাব বন�কৃত উেত�ালন

  ব�াংক সুদ ৩৪৯০

  অন�ান� �ািপ� (এলিজএসিপ এর �ারিম�ক �জেরর সুদ)

�মাট ৩৪৯০

ব�য় খােতর িটকা সমূহ

১৩  সাধারণ সংস�াপন

  ট�া� আদােয়র কােজ ব�য় ৮০৭২.০০ ৮০৭২ ২৩০৫৩৫

  অন�ান� সংস�াপন ব�য়

  �চয়ারম�ান ও সদস�েদর স�ানী ১২৩৩৬৮০.০০ ১২৩৩৬৮০ ১৪৬৫৬০০

  সিচব ও কম�চারীেদর �বতন ও ভাতা ৫৭২৪০০.০০ ৫৭২৪০০ ১৪৯৮৬৫৫

�মাট ৮০৭২ ১৮০৬০৮০ ১৮১৪১৫২ ৩১৯৪৭৯০

১৪  �যাগােযাগ

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৪২৭৫০০.০০ ৪২৭৫০০ ৮৩৭৯০০

  কািবটা ৬৭৬০০০.০০ ৬৭৬০০০

  এিডিপ

  িটআর ৬৯০০০০.০০ ৬৯০০০০ ২২৫৯৬০

  কািবখা ৩৭৪৩৩০

  ১% ভূিম হস�ান�র কর ৫৩০৬৪০.০০ ৫৩০৬৪০ ২০৮৭২০

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)
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িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উন�য়ন তহিবল �মাট

  অিত দির� কম�সংস�ান (৪০িদন) ৩৭৪৪০০০.০০ ৩৭৪৪০০০ ১৮৮০০০০

  িনজ� তহিবল ৫০০০০.০০ ৫০০০০

�মাট ৫০০০০ ৬০৬৮১৪০ ৬১১৮১৪০ ৩৫২৬৯১০

১৯  কৃিষ এবং বাজার

  এিডিপ

  িটআর

  ১% ভূিম হস�ান�র কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৩৪২০০০.০০ ৩৪২০০০ ৪২৭৫০০

�মাট ৩৪২০০০ ৩৪২০০০ ৪২৭৫০০

২১  মানব স�দ উন�য়ন

  কািবখা

  ১% ভূিম হস�ান�র কর ৭৫০০০

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সংস�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৬১৭০০০.০০ ৬১৭০০০ ৪০৭২৫

  কািবটা

  এিডিপ

  িটআর

�মাট ৬১৭০০০ ৬১৭০০০ ১১৫৭২৫

২২  অন�ান� ব�য়

  ফেটাকিপ

  ইউিপ ভবন সংস�ার (১% তহিবল হেত)

  জ� িনবন�ন ব�য় ১৪৪৭৫.০০ ১৪৪৭৫ ১৬৪০০

  ভাড়া

  ব�াংক চাজ� (এলিজএসিপ) ১০০

  �ালানী �তল

  িবিজিড

  ভ�াট (িনজ�) ১০৮৭৮.০০ ১০৮৭৮

  ব�াংক চাজ� (িনজ�) ১৭৬১

  িটআর �সালার প�ােনল স�াপন

  ব�াংক চাজ� (জ� িনবন�ন) ৮০৬.০০ ৮০৬

  িবিবধ ৩৬৫০০.০০ ৩৬৫০০ ১৩৩৩৮০

  আপ�ায়ন ৪১০৬৫.০০ ৪১০৬৫ ১৮০০০

  িভিজএফ

  ভ�াট (এলিজএসিপ) ১২১৫০০.০০ ১২১৫০০ ২৬৫৩৭৫

  ব�াংক চাজ� (১% ভূিম হস�ান�র তহিবল) ২৫.০০ ২৫ ১০০

  কািবটা �সালার প�ােনল স�াপন ৭৯০৮৬০

  পি�কা
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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 উন�য়ন তহিবল �মাট

  িব�ৎ িবল ১৯১১৮.০০ ১৯১১৮ ১৭৮৩৬

  িটআর (ধম�ীয় �িত�ােনর উন�য়ন)

  মিনহারী ৪৮০০০.০০ ৪৮০০০ ৮৪৫০০

  আয়কর (এলিজএসিপ) ৩২০০০.০০ ৩২০০০

  ভ�াট (১% তহিবল)

�মাট ১৭০৮৪২ ১৫৩৫২৫ ৩২৪৩৬৭ ১৩২৮৩১২

২৫  িবিবধ অন�ান� ব�য়

  িবিবধ অন�ান� ব�য় ৭৪০০০.০০ ৭৪০০০

�মাট ৭৪০০০ ৭৪০০০

�িতেবদন �স�ুেতর সময়: ২২ �সে��র ২০২১ | ১২:২৭:০৮ অপরাহ�
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