
বিস্মিলস্নাবির রািমাবির রাবিম 

১০নং চন্দ্রগঞ্জ ইউননয়ন পনিষদ কার্ যালয় 
প া: চন্দ্রগঞ্জ, উ জেলা:সদর, পেলা:লক্ষ্মী ুর। 

 

  

                                                     
 

                                         অর্ থিছর:  ২০২১-২০২২  
 

নাম পদবী মমাবাইল 

েিাি িুরম্নল আবমি  ইউব  পচয়ারমযাি ০১৭২০৩৭১৯৮৪ 

েিাি গােী আিিাছ উস্মিি ইউব  সবচি ০১৭০৮৪২১৫০৯ 

েিািা পরিা  েিািা িাবছিা আক্তার  ইউব  সদসযা ০১৭০৮৪২১৬৩৮ 

েিািা কােী পরাজকয়া  ইউব  সদসযা ০১৭০৮৪২১৬৩৯ 

েিািা পরজিিা পিগম  ইউব  সদসযা ০১৭০৮৪২১৬৪০ 

েিাি িাবমদুল িক  ইউব  সদসয ০১৭০৮৪২১৬১৯ 

েিাি পমা:মািিুিুল আলম 

পসবলম  

ইউব  সদসয ০১৭০৮৪২১৬৩০ 

েিাি আিদুর রিমাি  ইউব  সদসয ০১৭০৮৪২১৬৩১ 

েিাি সামছুল আলম  ইউব  সদসয ০১৭০৮৪২১৬৩২ 

েিাি আিদুল আবলম  ইউব  সদসয ০১৭০৮৪২১৬৩৩ 

েিাি োবকর পিাজসি  ইউব  সদসয ০১৭০৮৪২১৬৩৪ 

েিাি পমা:পসবলম   ইউব  সদসয ০১৭০৮৪২১৬৩৫ 

েিাি কবিল উস্মিি  ইউব  সদসয ০১৭০৮৪২১৬৩৬ 

েিাি ওিায়দুল িক বিরি ইউব  সদসয ০১৭০৮৪৫১৬৩৭ 

পমাোঃ আিু বছস্মিক দিাদার  ০১৭০৮৪২১৮৬৩ 

পমাোঃ শাোিাি  গ্রাম  ুবলশ  ০১৭০৮৪২১৮৬৪ 

আিদুর রিমাি বশিলু  গ্রাম  ুবলশ  ০১৭০৮৪২১৮৬৫ 

িুরম্নল আলম   গ্রাম  ুবলশ  ০১৭০৮৪২১৮৬৬ 

রম্নিুল আবমি  গ্রাম  ুবলশ  ০১৭০৮৪২১৮৬৭ 

পমা:িুরম্নল িুদা  গ্রাম  ুবলশ  ০১৭০৮৪২১৮৬৮ 

পমািাম্মদ পিাজসি   গ্রাম  ুবলশ  ০১৭০৮৪২১৮৬৯ 

পমাোঃ আজিায়ার পিাজসি  গ্রাম  ুবলশ  ০১৭০৮৪২১৮৭০ 

সাইিুল ইসলাম  গ্রাম  ুবলশ  ০১৭০৮৪২১৮৭১ 

পমাোঃ ইছমাইল পিাজসি  গ্রাম  ুবলশ  ০১৭০৮৪২১৮৭২ 



  

গাজী আববাছ উদ্দিন 

ইউব  সবচি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

                     নূিম্নল আনমন 

                       পচয়ারমযাি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

বিস্মিলস্নাবির রািমাবির রাবিম 

১০নং চন্দ্রগঞ্জ ইউননয়ন পনিষদ কার্ যালয় 
প া:চন্দ্রগঞ্জ,উ জেলা :সদর, পেলাোঃ লক্ষ্মী ুর। 

অর্ থিছর:  ২০২১-২০২২ 

িাজেট সারসংÿÿ                                                                   

বিিরণ 

 ূি থির্তী 

িৎসজরর প্রকৃর্ত 

িাজেট 

 (২০১৯-২০২০) 

চলবর্ত িৎসজরর 

িাজেট িা 

চলবর্ত িৎসজরর 

সংজশাবির্ত 

িাজেট 

(২০২০-২০২১) 

 রির্তী  

িৎসজরর 

িাজেট 

(২০২১-

২০২২) 

অংশ-

১ 

রােস্ব বিসাি 

প্রাবি 

   

 রােস্ব  ১৪৩৮৮৪৫/- ৩৪৩০০০০/- ৩৪৩০০০০/- 

অিুদাি    

পমাট প্রাবি ১৪৩৮৮৪৫/- ৩৪৩০০০০/- ৩৪৩০০০০/- 

িাদ রােস্ব িযয় ১৪১৩০২১/- ৩০৪৩০০০/- ৩০৪৩০০০/- 

রােস্ব উদ্িতৃ্ত/ 

ঘাটবর্ত (ক)  

২৫৮২৪/- ৩৮৭০০০/- ৩৮৭০০০/- 

অংশ-

২ 

উন্নয়ি বিসাি     

 উন্নয়ি অিুদাি ১০৮৬৬২১২/- ১১৫০০০০০/- ১১৫০০০০০/- 

অিযািয অিুদাি ৩৪৯৮০০/- ২৩৭৫১০৪/- ২৪৩৭৫৪০/- 



ও চা াঁদা (সংস্থা ি) 

পমাট (খ) ১১২১৬০১২/- ১৩৮৭৫১০৪/- ১৩৯৩৭৫৪০/- 

পমাট প্রাি সম্পদ 

(ক+খ) 

১১২৪১৮৩৬/- ১৪২৬২১০৪/- ১৪৩২৪৫৪০/- 

িাদ উন্নয়ি িযয় ৮১১৩৯৫৮/- ১৪০৫৫১০৪/- ১৪১১৭৫৪০/- 

সাবি থক িাজেট 

উদ্িতৃ্ত/ ঘাটবর্ত 

২১২৭৮৭৮/- ২০৭০০০/- 

 

২০৭০০০/- 

প াগ প্রারবিক 

পের (১ েলুাই) 

২১২৭৮৭৮/- ২০৭০০০/- 

 

২০৭০০০/- 

সমাবি পের  ২১২৭৮৭৮/- ২০৭০০০/- 

 

২০৭০০০/- 

 
গাজী আববাছ উদ্দিন 

ইউব  সবচি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

                      নূিম্নল আনমন 

                       পচয়ারমযাি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

 

 

 

বিস্মিলস্নাবির রািমাবির রাবিম 

১০নং চন্দ্রগঞ্জ ইউননয়ন পনিষদ কার্ যালয় 
প া:চন্দ্রগঞ্জ,উ জেলা :সদর, পেলাোঃ লক্ষ্মী ুর। 

  

                         অর্ থিছর-২০২১-২০২২ 
 

 

 

 

আয় 

ক্রঃ 

নং 
প্রানিি নববিণ 

পূব যবর্তী 

বৎসরিি 

চলনর্ত 

বৎসরিি 

পিবর্তী 

বৎসরিি 

  



প্রকৃর্ত  (২০১৯-

২০২০) 

বারজট বা 

সংর ানির্ত 

বারজট 

(২০২০-

২০২১) 

বারজট 

(২০২১-২০২২) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ কর ও পরট (িজকয়া 

সি) 

৬১৬৭৪২/- ২০০০০০০/- ১৯০০০০০/- 

২ ইোরা (খাল, 

পখায়াড়, খুবদ, িাট 

িাোর) 

৪০৪০৫০/- ৬০০০০০/- ৭০০০০০/- 

৩  ািিািি (মটর াি 

িযর্তীর্ত) 

- ৫০০০০/- ৫০০০০/- 

৪ বিিন্ধর কর 

(বকন্ডার গাজটথি 

বশল্পকলা ইর্তযাবদ) 

- ২০০০০/- ২০০০০/- 

৫ লাইজসন্স ও 

 ারবমট বি 

২৩৩৬০০/- ৪০০০০০/- ৪০০০০০/- 

৬ েন্মবিন্ধি বি ১৩০৫২/- ৫০০০০/- ৫০০০০/- 

৭ অিুদাি    

৮ ইমারর্ত কর  ২০০০০০/- ২০০০০০/- 

৯ অিযািয   ১৫৪২৯৫/- ৫০০০০/- ৫০০০০/- 

১০     

১১     

১২  ূজি থর পের  ১৭১০৬/- ৬০০০০/- ৬০০০০/- 

 পমাট = ১৪৩৮৮৪৫/- ৩৪৩০০০০/- ৩৪৩০০০০/- 

 
গাজী আববাছ উদ্দিন                       নূিম্নল আনমন  



ইউব  সবচি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

                       পচয়ারমযাি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

 

 

বিস্মিলস্নাবির রািমাবির রাবিম 

১০নং চন্দ্রগঞ্জ ইউননয়ন পনিষদ কার্ যালয় 
প া:চন্দ্রগঞ্জ, উ জেলা :সদর, পেলা :লক্ষ্মী ুর। 

 

 

   

বযয় 

বযরয়ি খার্ত  

পূব যবর্তী 

বৎসরিি প্রকৃর্ত 

বযয়  (২০১৯-

২০২০) 

চলনর্ত বৎসরিি 

বারজট বা 

সংর ানির্ত 

বারজট 

(২০২০-২০২১) 

পিবর্তী 

বৎসরিি 

বারজট (২০২১-

২০২২) 

১ ২ ৩ ৪ 

১। সািািণ সংস্থাপন/ প্রানর্তষ্ঠাননক 

ক. সম্মািী /ভার্তা  ২২৭৭০০/- ৬৯৯৬০০/- ৬৯৯৬০০/- 

খ. কম থকর্তথা ও কম থচারীজদর পির্তি 

ভার্তাবদ 

   

(১)  বরষদ কম থচারী ( ঝাড়ুদার ও 

 ািারাদার) 

৬৩০০০/- ৬৩০০০/- ৬৩০০০/- 

(২) দায় ুক্ত িযয় (সরকারী 

কম থচারী সম্পবকথর্ত) 

   

গ. অিযািয প্রাবর্তষ্ফাবিক িযয়  ( 

কাগে ত্র ও পেশিারী) 

২০৮৮৬৮/- ১০০০০০/- ৯০৪০০/- 

ঘ. আিুজর্তাবষক র্তিবিজল 

স্থািামত্মর 

   

ঙ.  ািিািি পমরামর্ত ও জ্বালািী    

২। কর আদাজয়র েিয িযয় ১২২৪১৬/- ৪০০০০০/- ৩৮০০০০/- 

৩। অনযানয বযয়                                                            ২০২৫১৮/- 

ক. পটবলজিাি বিল/উন্নয়ি/ 

অিযািয সংস্থা ি িযয় 

১২০০০/- ৭০০০০/- ৭০০০০/- 

খ. বিদুযৎ বিল ৪১৮৯৬/- ৮০০০০/- ৮০০০০/- 

গ. প ৌর কর / িযাংক চােথ ১০/- ৫০০০/- ৫০০০/- 

ঘ. গযাস বিল/ ------    

ঙ.  াবির বিল/ অবিস রÿিাজিÿি    

চ. ভূবম উন্নয়ি কর/ প াগাজ াগ ৭৩১১১৬/- ৭০০০০০/- ৭২০০০০/- 

ছ. অভযমত্মবরণ বিরীÿাা িযয়  ১৫০০০/- ১৫০০০/- 

ে. মামলা খরচ  ১০০০০/- ১০০০০/- 

ঝ. আ যায়ি িযয় ১২৪০/- ১০০০০০/- ১০০০০০/- 



ঞ. রÿণাজিÿণ এিং পসিা 

প্রদািেবির্ত িযয় 

 ৩০০০০০/- ৩০০০০০/- 

ট. অিযািয  বরজশািজ াগয কর 

বিল/কৃবষ ও িাোর /বিবিি। 

৪৭৮৫/- - - 

ঠ. আিুষাবিক িযয়/ েন্ম বিিন্ধি 

খাজর্ত সরকারী পকাষাগাজর েমা। 

 ৪০০০০/- ৪০০০০/- 

৪। কর আদায় খরচ (বিবভন্ন 

পরস্মেস্টার, িরম ..............।  

 ২০০০০/- ২০০০০/- 

৫। িÿৃপরা ণ ও রÿণাজিÿণ  ১০০০০০/- ১০০০০০/- 

৬। সামাস্মেক ও িমীয় প্রবর্তষ্ঠাজি 

অিুদাি: 

   

ক. ইউবিয়ি এলাকার বিবভন্ন 

প্রবর্তষ্ঠাি/ক্লাজি......।  

 ১০০০০০/- ১০০০০০/- 

৭। োর্তীয় বদিস উদ া ি/ বিবিি  ১০০০০০/- ১০০০০০/- 

৮। পখলািুলা ও সংসৃ্কবর্ত  ১০০০০০/- ১০০০০০/- 

৯। েরম্নরী ত্রাণ/ বরিিি িযয়  ৫০০০০/- ৫০০০০/- 

১০। রােস্ব উদ্িতৃ্ত উন্নয়ি বিসাজি 

স্থািামত্মর  

২৫৮২৪/- ৩৮৭০০০/- ৩৮৭০০০/- 

 পমাট িযয় (রােস্ব বিসাি)  ১৪৩৮৮৪৫/- ৩৪৩০০০০/- ৩৪৩০০০০/- 

 
গাজী আববাছ উদ্দিন 

ইউব  সবচি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

 
                     নূিম্নল আনমন 

                       পচয়ারমযাি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

বিস্মিলস্নাবির রািমাবির রাবিম 

১০নং চন্দ্রগঞ্জ ইউননয়ন পনিষদ কার্ যালয় 
প াোঃ চন্দ্রগঞ্জ, উ জেলা:সদর, পেলা :লক্ষ্মী ুর। 

অর্ থিছর:২০২১-২০২২ 

 

 

 

আয় 

ক্রঃ 

নং 
প্রানিি নববিণ 

পূব যবর্তী 

বৎসরিি 

প্রকৃর্ত  

(২০১৯-

২০২০) 

চলনর্ত 

বৎসরিি 

বারজট বা 

সংর ানির্ত 

বারজট 

(২০২০-

পিবর্তী 

বৎসরিি 

বারজট  

(২০২১-

২০২২) 



২০২১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ অিুদাি (উন্নয়ি)     

 ক. উ জেলা  বরষদ 

১% 

৩৮০০০০/- ২০০০০০০/- ২০০০০০০/- 

খ. সরকার (টট.আর 

কাবিখা, কাবিটা, 

এবিব , কম থসেৃি, 

এলস্মেএসব ) 

৮২২৩৭৪৫/- ৯৫০০০০০/- ৯৫০০০০০/- 

গ. অিযািয উৎস 

( বদ র্াজক , বিবদথে 

ভাজি উজলস্নখ 

কবরজর্ত িইজি) 

(সরকারী সংস্থা িা) 

 ২৩৭৫১০৪/- ২৪৩৭৫৪০/- 

২ পস্বচ্ছায় প্রজণাবদর্ত 

চা াঁদা/আগর্তজের 

২৫৮৬৪৪৩/- - - 

৩ রােস্ব উদ্িতৃ্ত ২৫৮২৪/- ৩৮৭০০০/- ৩৮৭০০০/- 

 পমাট = ১১২১৬০১২/- ১৪২৬২১০৪/- ১৪৩২৪৫৪০/- 

 
 

গাজী আববাছ উদ্দিন 

ইউব  সবচি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

                      নূিম্নল আনমন 

                       পচয়ারমযাি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



বিস্মিলস্নাবির রািমাবির রাবিম 

১০নং চন্দ্রগঞ্জ ইউননয়ন পনিষদ কার্ যালয় 
প া:চন্দ্রগঞ্জ,উ জেলা :সদর, পেলাোঃ লক্ষ্মী ুর। 

অর্ থিছর:২০২১-২০২২ 

 

 

 

বযয় 

ক্রঃ 

নং 
বযয় নববিণ 

পূব যবর্তী 

বৎসরিি 

প্রকৃর্ত   

(২০১৮-

২০১৯) 

চলনর্ত 

বৎসরিি 

বারজট বা 

সংর ানির্ত 

বারজট 

(২০১৯-

২০২০) 

পিবর্তী 

বৎসরিি 

বারজট  

(২০২০-

২০২১) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ কৃবষ ও পসচ   ২১৩০০০০/- ২১৩০০০০/- 

২ বশল্প ও কুটটর 

বশল্প/প্রাকৃবর্তক সম্পদ 

িযিস্থা িা/ অিযািয 

৩০০২৫০/- ২০০০০০/- ২০০০০০/- 

৩ পভৌর্ত অিকাঠাজমা/ 

প্রবর্তষ্ঠাি 

 ২০০০০০/- ২০০০০০/- 

৪ আর্ থ সামাস্মেক 

অিকাঠাজমা/ 

প াগাজ াগ 

৫০৬৮৬৭৫/- ৫৬০০০০০/- ৫৬০০০০০/- 

৫ ক্রীড়া ও সংসৃ্কবর্ত/ র্তর্য 

প াগাজ াগ প্র ুস্মক্ত 

 ১০০০০০/- ১০০০০০/- 

৬ বিবিি (সরকারী 

সংস্থা ি) 

৩৪৯৮০০/- ২৩৭৫১০৪/- ২৪৩৭৫৪০/- 

৭ পসিা / অিযািয িযয় ৯৫৯৪০৯/- ৫০০০০/- ৫০০০০/- 

৮  বশÿাা ১২৭৭৫৭৪/- ৫০০০০০/- ৫০০০০০/- 

৯ স্বাস্থয (কবমউবিটট 

বক্লাবিক উন্নয়ি 

আসিাি ত্র সরিরাি 

ও  াবি সরিরাি) 

১২৮২৫০/- ১০০০০০০/- ১০০০০০০/- 



১০ দাবরদ্র হ্রাসকরণোঃ 

সামাস্মেক বিরা ত্তা ও 

প্রাবর্তষ্ঠাবিক সিায়র্তা 

 ১৩৫০০০০/- ১৩৫০০০০/- 

১১  লস্নী উন্নয়ি ও 

সমিায়/  য়: বিষ্কাশি 

ও দুজ থাগ িযিস্থা 

 ৩০০০০০/- ৩০০০০০/- 

১২ মবিলা,  ুি,বশশু 

ও,মািি সম্পদ উন্নয়ি  

৩০০০০/- ২৫০০০০/- ২৫০০০০/- 

১৩ দুজ থাগ িযিস্থা িা ও 

ত্রাণ 

 ১০০০০০/- ১০০০০০/- 

১৪ সমাবি পের ৩১০২০৫৪/- ২০৭০০০/- ২০৭০০০/- 

 পমাট = ১১২১৬০১২/- ১৪২৬২১০৪/- ১৪৩২৪৫৪০/- 

                     
                  

                   গাজী আববাছ উদ্দিন 

ইউব  সবচি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

 
 

                      নূিম্নল আনমন 

                       পচয়ারমযাি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

 

বিস্মিলস্নাবির রািমাবির রাবিম 

১০নং চন্দ্রগঞ্জ ইউননয়ন পনিষদ কার্ যালয় 
প া:চন্দ্রগঞ্জ,উ জেলা :সদর, পেলাোঃ লক্ষ্মী ুর। 

  
 

অর্ থ িছর:২০২১-২০২২ 

 
বিভাগ/শাখা ক্রোঃ 

িং  

 জদর িাম   জদর 

সংখযা  

 

পির্তিক্রম 

ভাড়ী 

ভাড়া 

প্রজদয় 

ভবিষয 

র্তিবিল 

িাবষ থক 

অিযািয 

ভার্তাবদ  

উৎসি 

ভার্তা 

মাবসক 

গড় 

অজর্ থর  

 বরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ইউবিয়ি 

 বরষদ 

১ ইউব  

সবচি 

১ ২৬১০০/- ১০৪৪০/- ৩১৩২০/- ২৭০০/- ৫৭৪২০/- ৪৬৬৩৫/- 

২ 

বিসাি 

সিকারী  

কাম 

কম্পম্পউটার 

১ ৯৩০০/- ৪৬৫০/- ১১১৬০/- ১৭০০/- ২০৪৬০/- ১৮২৮৫/- 



অ াজরটর 

৩ দিাদার  ১ ৭০০০/- - - ১৩০০/- ১৫৪০০/- ৯৫৮৩/- 

৪ মিলস্নাদার ৯ ৬৫০০/- - - ১১৭০০/- ১২৮৭০০/- ৮০৯২৫/- 

৫  ািারাদার  ১ ৩০০০/- - - - ৬০০০/- ৩৫০০/- 

৬ সুই ার  ১ ১৫০০/- - - - ৩০০০/- ১৭৫০/- 

 মমাট = ১৪ - - - - - - 

 
 

গাজী আববাছ উদ্দিন 

ইউব  সবচি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

                      নূিম্নল আনমন 

                        পচয়ারমযাি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

বিস্মিলস্নাবির রািমাবির রাবিম 

১০নং চন্দ্রগঞ্জ ইউননয়ন পনিষদ কার্ যালয় 
প া:চন্দ্রগঞ্জ,উ জেলা :সদর, পেলাোঃ লক্ষ্মী ুর। 

ইউবিয়জির পকাি বিজশষ প্রকল্প িাসত্মিায়জির েিয 

উ জেলা  বরষদ, 

পেলা  বরষদ ও সরকার িইজর্ত প্রাি অজর্ থর বিিরণীোঃ 
 

 অর্ থিছর:২০২১-২০২২   
 

ক্রোঃ প্রকজল্পর িাম ও সংÿÿি উ জেলা চলবর্ত অর্ থ সিািয মমত্মিয 



িং  বিিরণী   বরষদ, পেলা 

 বরষদ ও 

সরকার 

িৎসজর 

িযবয়র্তদ 

অর্িা সিািয 

িযজয়র 

 বরমাণ  

বস্থবর্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ কৃবষ ও পসচ  ২১৩০০০০/- ২১৩০০০০/- ০  

২ পভৌর্ত অিকাঠাজমা 

(প্রবর্তষ্ঠাি) উন্নয়ি 

২০০০০০/- ২০০০০০/- ০  

৩ আর্ থ সামাস্মেক 

অিকাঠাজমা (প াগাজ াগ) 

উন্নয়ি 

৫৫০০০০০/- ৫৫০০০০০/- ০  

৪ ক্রীড়া ও সংসৃ্কবর্ত ২০০০০০/- ২০০০০০/- ০  

৫ বশÿাা ৫০০০০০০/- ৫০০০০০০/- ০  

৬ 

স্বাস্থয (কবমউবিটট বক্লবিক 

উন্নয়ি, আসিাি ত্র 

সরিরাি,  াবি সরিরাি) 

১০০০০০০ ১০০০০০০ ০  

৭ দাবরদ্র হ্রাস করি: সামাস্মেক 

বিরা ত্তা ও প্রাবর্তষ্ঠাবিক 

সিায়র্তা 

১৩৫০০০০/- ১৩৫০০০০/- ০  

৮ মবিলা,  ুি ও বশশু উন্নয়ি ২৫০০০০/- ২৫০০০০/- ০  

৯ দুজ থাগ িযিস্থা ও ত্রাণ  ১০০০০০/- ১০০০০০/- ০  

  মমাট = ১১২৩০০০০/- ১১২৩০০০০/- ০  

 

 

 

গাজী আববাছ উদ্দিন 

ইউব  সবচি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

                     নূিম্নল আনমন 

                       পচয়ারমযাি 

১০িং চন্দ্রগঞ্জ ইউবিয়ি  বরষদ 

সদর, লক্ষ্মী ুর। 

 

 


