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

বাৎসিরক আিথক িববরণী

ইউিনয়ন পিরষদ: ইসলামাবাদ;     উপেজলা: মতলব উর;     জলা: চাঁদপরু;     িবভাগ: চাম  

অথবছর: ২০২১-২০২২  

িতেবদেনর ধরন: বাৎসিরক  

িববরণ িটকা
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

াি
বৎসেরর ারিক জরঃ
বাংক ১৪৪৫.০০ ১৩৮৫৮৯১.০০ ১৩৮৭৩৩৬ ১৩৮৭৩৩৬
নগদ ৩৩.০০ ৩৩ ৩৩
কর ও রট ৩ ৪৫৮৯৮২.০০ ০.০০ ৪৫৮৯৮২ ৫৫৪৪৯০
লাইেস ও পারিমট িফ ২২৩১০.০০ ২২৩১০ ২১০০০
জ িনবন িফ ২৯৬৫০০.০০ ২৯৬৫০০ ৫০২২৫
িনবন কর ৭৫০০.০০ ৭৫০০
সরকাির অনদুান-ভূিম হার কর (১%) ৫ ০.০০ ৬৭২০০০.০০ ৬৭২০০০ ২৯১০০০
সরকাির অনদুান-সংাপন ৬ ০.০০ ২০৭৪৭৮১.০০ ২০৭৪৭৮১ ১৭৯৯১৩১
সরকাির অনদুান-উয়ন ৭ ৩১১৫৩৫১.০০ ৩১১৫৩৫১ ৫৫৭৯৭০৮
ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান ৯ ০.০০ ৩৮৪১৫৭.০০ ৩৮৪১৫৭ ৫৭৪১৩
অনান াি ১২ ৩২৫০০.০০ ৮৬২৫০.০০ ১১৮৭৫০ ১২৫২৯০

মাট ৮১৯২৭০ ৭৭১৮৪৩০ ৮৫৩৭৭০০ ৯৮৬৫৬২৬
বয়
  সাধারণ সংাপন ১৩ ২০২৪৬৬.০০ ২০৭৪৭৮১.০০ ২২৭৭২৪৭ ২১৮২৭২৯
উয়ন কাজঃ
  যাগােযাগ ১৪ ৩৯৬১৭৫৮.০০ ৩৯৬১৭৫৮ ৪৯৫১৪৯১
  া ১৫ ০.০০ ২৫০০০.০০ ২৫০০০ ১৬৪৭০৫
  াকৃিতক সদ ববাপনা ১৮ ০.০০ ২৮৪১৫৭.০০ ২৮৪১৫৭ ৫২০০৫৯
  কৃিষ এবং বাজার ১৯ ০.০০ ১০০০০০.০০ ১০০০০০
  মানব সদ উয়ন ২১ ০.০০ ২৫০০০.০০ ২৫০০০
  অনান বয় ২২ ৪৩৭০০২.০০ ৬৮৩০৩৯.০০ ১১২০০৪১ ৬৪৮৫৫৯

মাট ৬৩৯৪৬৮ ৭১৫৩৭৩৫ ৭৭৯৩২০৩ ৮৪৬৭৫৪৩
িবিবধ

https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/3/13/4137925/41379/13/4?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/5/13/4137925/41379/13/4?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/6/13/4137925/41379/13/4?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/7/13/4137925/41379/13/4?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/9/13/4137925/41379/13/4?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/12/13/4137925/41379/13/4?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/13/13/4137925/41379/13/4?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/14/13/4137925/41379/13/4?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/15/13/4137925/41379/13/4?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/18/13/4137925/41379/13/4?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/19/13/4137925/41379/13/4?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/21/13/4137925/41379/13/4?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/22/13/4137925/41379/13/4?


িববরণ িটকা
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

  িবিবধ অনান বয় ২৫ ০.০০ ০.০০ ১৩০০০০
মাট ১৩০০০০

সমাপনী জর ছাড়া মাট খরচ ৬৩৯৪৬৮ ৭১৫৩৭৩৫ ৭৭৯৩২০৩ ৮৫৯৭৫৪৩
সমাপনী জর
  বাংক ২৭ ১৭৯৭১১.০০ ৫৬৪৬৯৫.০০ ৭৪৪৪০৬ ৭৪৪৪০৬
  নগদ ৯১.০০ ৯১ ৯১

সবেমাট ৮১৯২৭০ ৭৭১৮৪৩০ ৮৫৩৭৭০০ ৯৩৪২০৪০

ইউিনয়ন পিরষদ: ইসলামাবাদ;     উপেজলা: মতলব উর;     জলা: চাঁদপরু;     িবভাগ: চাম  

২০২১-২০২২ বাৎসিরক আিথক িববরণী িটকা

১ এই বছের ইউিনয়ন পিরষেদর জনিতিনিধ ও জনবেলর তািলকা:

পদিব নাম মাবাইল নর
চয়ারমান মাঃ সাখাওয়াত হােসন মকুুল ০১৮১৮১২৩১৭৩
ইউিপ সিচব রাজীব চ ভ ০১৮৭০৭৫৪৮৩৪
িহসাব সহকারী কাম কিউটার অপােরটর হযরত আলী ০১৭৪৫০৪৬১৪৪
সদস মাঃ খিলল িময়াজী ০১৮১৭৬২৯৭৫৮
সদস মাঃ িবাল হােসন ০১৮৩২৭০২৫৩৬
সদস মাহাদ ফেয়জ সরকার ০১৮১৩০১৭২০৩
সদস আলমগীর পােটায়ারী ০১৭২৪৪১৬০৩৪
সদস আুল ছালাম ০১৯১৫০১০৭০৮
সদস নৃেপ চ দাস ০১৭১৭৬১৮২৭০
সদস মাঃ আল আিমন ০১৭১৮০৯৫৮৬৬
সদস মাঃ সালায়মান ০১৮২৭০০০৩৭৯
সদস রনিজত চ ধান ০১৮১৯৫২৫৭০৪
সংরিত মিহলা সদস মা আার ০১৭১৬২১৬৪৯৫
সংরিত মিহলা সদস িশউলী বগম ০১৭৫৮১২৬১৬৬
সংরিত মিহলা সদস মুা বিনক ০১৯৩৩৭৩২৭২৭

২ িহসাব সংা পূণ নীিতমালা:

https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/25/13/4137925/41379/13/4?


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
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

াি খােতর িটকা সমহূ
৩  কর ও রট
  িবেনাদন কর-যাা, নাটক ও অনান
  বসতবািড় ৪২৯৩৩২.০০ ৪২৯৩৩২ ৫২০৯৯০
  িবেনাদনমলূক অনুান ০.০০
  ববসা, পশা ও জীিবকা ২৯৬৫০.০০ ২৯৬৫০ ৩৩৫০০
  িবেনাদন কর-িসেনমা

মাট ৪৫৮৯৮২ ৪৫৮৯৮২ ৫৫৪৪৯০
৫  সরকাির অনদুান-ভূিম হার কর (১%)
  অনান ১০০০
  ভূিম হার কর (১%) ৬৭২০০০.০০ ৬৭২০০০ ২৯০০০০

মাট ৬৭২০০০ ৬৭২০০০ ২৯১০০০
৬  সরকাির অনদুান-সংাপন
  অনান
  চয়ারমান ও সদসবৃের ভাতা ৫৭২৪০০.০০ ৫৭২৪০০ ৫৬১৬০০
  সেটারী ও অনান কমচারীেদর বতন ০.০০ ১৫০২৩৮১.০০ ১৫০২৩৮১ ১২৩৭৫৩১

মাট ২০৭৪৭৮১ ২০৭৪৭৮১ ১৭৯৯১৩১
৭  সরকাির অনদুান-উয়ন
  িবিবিজ-১ (এলিজএসিপ-৩) ২৬০৫০০.০০ ২৬০৫০০ ৪২৮৫৮২
  কািবখা ২৭৪৮৪২.০০ ২৭৪৮৪২ ১৫৬৬৮১
  িবিবিজ-২ (এলিজএসিপ-৩) ২৬২৫০০.০০ ২৬২৫০০ ৪৪৯৪৮৯
  িটআর ৪৪৪৪০৯.০০ ৪৪৪৪০৯ ৭৩৩৮১৮
  অিত দির কমসংান (৪০ িদন) ১৬২৪০০০.০০ ১৬২৪০০০ ২৮০৬০০০
  অনান ২১০০.০০ ২১০০
এলিজএসিপ-৩
  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ০.০০ ৪২৪৮৯৬



িববরণ
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

  কািবটা ২৪৭০০০.০০ ২৪৭০০০ ৫৮০২৪২
মাট ৩১১৫৩৫১ ৩১১৫৩৫১ ৫৫৭৯৭০৮

৯  ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান
  অনান ৪০০০
  এিডিপ ৩৮৪১৫৭.০০ ৩৮৪১৫৭
  িভিজিড ৩৯৪১৩
  িভিজএফ ১৪০০০
  উপেজলা পিরষদ হেত া

মাট ৩৮৪১৫৭ ৩৮৪১৫৭ ৫৭৪১৩
১২  অনান াি
  অনান াি (এলিজএসিপ এর ারিক
জেরর সদু)
  াম আদালত িফ ৬৩০
  শরীক ক ৩২৫০০.০০ ৮৬২৫০.০০ ১১৮৭৫০ ১২৪৬৬০
  পরুাতন িহসাব বকৃত উোলন
  বাংক সদু

মাট ৩২৫০০ ৮৬২৫০ ১১৮৭৫০ ১২৫২৯০
বয় খােতর িটকা সমহূ
১৩  সাধারণ সংাপন
  অনান সংাপন বয়
  চয়ারমান ও সদসেদর সানী ১১৬৬০০.০০ ৫৭২৪০০.০০ ৬৮৯০০০ ৮৪১০০০
  সিচব ও কমচারীেদর বতন ও ভাতা ১৫০২৩৮১.০০ ১৫০২৩৮১ ১২৩৭৫৩১
  টা আদােয়র কােজ বয় ৮৫৮৬৬.০০ ৮৫৮৬৬ ১০৪১৯৮

মাট ২০২৪৬৬ ২০৭৪৭৮১ ২২৭৭২৪৭ ২১৮২৭২৯
১৪  যাগােযাগ
  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ০.০০
  অিত দির কমসংান (৪০িদন) ১৬২৪০০০.০০ ১৬২৪০০০ ২৮০৬০০০
  িনজ তহিবল
  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১১৬৫৫০৭.০০ ১১৬৫৫০৭ ৩৮৪৭৫০
  কািবটা ২৪৭০০০.০০ ২৪৭০০০ ৫৮০২৪২
  এিডিপ
  িটআর ৩৯০৪০৯.০০ ৩৯০৪০৯ ৭৩৩৮১৮
  কািবখা ২৭৪৮৪২.০০ ২৭৪৮৪২ ১৫৬৬৮১
  ১% ভূিম হার কর ২৬০০০০.০০ ২৬০০০০ ২৯০০০০

মাট ৩৯৬১৭৫৮ ৩৯৬১৭৫৮ ৪৯৫১৪৯১
১৫  া
  এিডিপ



িববরণ
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

  িটআর
  কািবখা
  ১% ভূিম হার কর ২৫০০০.০০ ২৫০০০
  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)
  িনজ তহিবল
  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১৬৪৭০৫
  কািবটা

মাট ২৫০০০ ২৫০০০ ১৬৪৭০৫
১৮  াকৃিতক সদ ববাপনা
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)
  কািবখা
  ১% ভূিম হার কর
  কািবটা
  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)
  িনজ তহিবল
  কািবখা
  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৫২০০৫৯
  কািবটা
  এিডিপ ২৮৪১৫৭.০০ ২৮৪১৫৭
  িটআর

মাট ২৮৪১৫৭ ২৮৪১৫৭ ৫২০০৫৯
১৯  কৃিষ এবং বাজার
  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)
  িনজ তহিবল
  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩)
  এিডিপ ১০০০০০.০০ ১০০০০০
  িটআর
  ১% ভূিম হার কর

মাট ১০০০০০ ১০০০০০
২১  মানব সদ উয়ন
  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)
  িনজ তহিবল
  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩)
  কািবটা



িববরণ
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

  এিডিপ
  িটআর
  কািবখা
  ১% ভূিম হার কর ২৫০০০.০০ ২৫০০০

মাট ২৫০০০ ২৫০০০
২২  অনান বয়
  িবিবধ ১৫২০০.০০ ১৩১২০০.০০ ১৪৬৪০০ ২৫২১০০
  ভাট (এলিজএসিপ) ৯৭৭২৩.০০ ৯৭৭২৩ ১২৫৫৫২
  বাংক চাজ (১% ভূিম হার তহিবল) ১৬৮২.০০ ১৬৮২ ৮৬৯
  আপায়ন ১১৫৫০.০০ ১১৫৫০ ২৯৩৮০
  কািবটা সালার পােনল াপন
  িভিজএফ ১৮০০০
  পিকা
  িবৎ িবল ৬১৯৯২.০০ ৬১৯৯২ ৭৩৭৮৯
  িটআর (ধমীয় িতােনর উয়ন) ০.০০ ৫৪০০০.০০ ৫৪০০০
  আয়কর (এলিজএসিপ) ০.০০ ৩৯০৮৯.০০ ৩৯০৮৯ ৩৩০৮২
  ভাট (১% তহিবল) ০.০০
  ফেটাকিপ ১৮০০.০০ ১৮০০ ১৭১০০
  মিনহারী ৪৫৪০০.০০ ৪৫৪০০ ১১৫৩০
  ইউিপ ভবন সংার (১% তহিবল হেত) ৩৫৯০০০.০০ ৩৫৯০০০
  জ িনবন বয় ২৯৬৫০০.০০ ২৯৬৫০০ ৪০২২৫
  ভাড়া ১৫০০.০০ ১৫০০ ৭০০০
  বাংক চাজ (এলিজএসিপ) ০.০০ ৩৪৫.০০ ৩৪৫
  ভাট (িনজ) ২৯১০.০০ ০.০০ ২৯১০
  বাংক চাজ (িনজ) ১৫০.০০ ১৫০ ৫১৯
  ালানী তল
  িটআর সালার পােনল াপন
  িবিজিড ৩৯৪১৩
  বাংক চাজ (জ িনবন)

মাট ৪৩৭০০২ ৬৮৩০৩৯ ১১২০০৪১ ৬৪৮৫৫৯
২৫  িবিবধ অনান বয়
  িবিবধ অনান বয় ০.০০ ১৩০০০০

মাট ১৩০০০০

----------------------------- ---------------------------- -------------------------



ইউিপ সিচব(ার ও িসল) মিহলা সদস(ার ও িসল) চয়ারমান(ার ও িসল)
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