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

বাৎসিরক আিথক িববরণী

ইউিনয়ন পিরষদ: হাইমচর;  উপেজলা: হাইমচর;  জলা: চাঁদপুর  

অথবছর: ২০১৯-২০২০  

িববরণ িটকা
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ  তহিবল উনয়ন তহিবল মাট

ািপ

বৎসেরর ারিমক জরঃ

ব াংক ৪১৯৭৯.০০ ১২৭৮৫০৭.০০ ১৩২০৪৮৬ ১৩০৪৬৬৩

নগদ ১০২.০০ ১০২ ১০২

কর ও রট ৩ ১৫০০০০.০০ ১৫০০০০ ১৫০০০০

ইজারা ৪ ৮৮০০০.০০ ৮৮০০০

জ  িনবন ন িফ ২০৬৭৫.০০ ২০৬৭৫ ৫৬৭৫০

সরকাির অনুদান-সংসাপন ৬ ১৮০৯১৯১.০০ ১৮০৯১৯১ ১২৪৮৯৯০

সরকাির অনুদান-উনয়ন ৭ ৫৯২৭৫৭২.০০ ৫৯২৭৫৭২ ৮৩৩০৭১৬

সানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনুদান ৯ ০.০০ ২৫০০০০.০০ ২৫০০০০

অন ান  ািপ ১২ ১০২৭৪৮.০০ ১৩৬৯২.০০ ১১৬৪৪০ ১৫৫০৫৬

সবেমাট ৪০৩৫০৪ ৯২৭৮৯৬২ ৯৬৮২৪৬৬ ১১২৪৬২৭৭

ব য়

  সাধারণ সংসাপন ১৩ ৩০০০০.০০ ১৮০৯১৯১.০০ ১৮৩৯১৯১ ১২৭৮৯৯০

উনয়ন কাজঃ

  যাগােযাগ ১৪ ১২০০০০.০০ ৪১২৯৮৬২.০০ ৪২৪৯৮৬২ ৫৭০৫১২১

  পািন সরবরাহ ১৬ ২০০০০০.০০ ২০০০০০ ৪৫৯৯০৯

  িশ া ১৭ ২৬৭৮৬৩.০০ ২৬৭৮৬৩ ৪০৭২২৭

  কিৃষ এবং বাজার ১৯ ৮৮০০০.০০ ৮৮০০০

  পয়ঃিনষাশন এবং বজ  ব বসাপনা ২০ ১০০০০০.০০ ১০০০০০

  মানব স দ উনয়ন ২১ ১৫০৪৮১৫.০০ ১৫০৪৮১৫ ১৮৮৯৬৯১

  অন ান  ব য় ২২ ৪১৭০০.০০ ৪১৭০০

মাট ২৭৯৭০০ ৮০১১৭৩১ ৮২৯১৪৩১ ৯৭৪০৯৩৮

িবিবধ

  িবিবধ অন ান  ব য় ২৫ ৩০০২৫.০০ ৫৭২৬.০০ ৩৫৭৫১ ১৯০৮০১

মাট ৩০০২৫ ৫৭২৬ ৩৫৭৫১ ১৯০৮০১

সমাপনী জর ছাড়া মাট খরচ ৩০৯৭২৫ ৮০১৭৪৫৭ ৮৩২৭১৮২ ৯৯৩১৭৩৯

সমাপনী জর

  ব াংক ২৭ ৯৩৬৭৭.০০ ১২৬১৫০৫.০০ ১৩৫৫১৮২ ১৩২০৪৮৬

  নগদ ১০২.০০ ১০২ ১০২
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িববরণ িটকা
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ  তহিবল উনয়ন তহিবল মাট

সবেমাট ৪০৩৫০৪ ৯২৭৮৯৬২ ৯৬৮২৪৬৬ ১১২৫২৩২৭

ইউিনয়ন পিরষদ: হাইমচর;  উপেজলা: হাইমচর;  জলা: চাঁদপুর  

২০১৯-২০২০ বাৎসিরক আিথক িববরণী িটকা

১ একই বৎসের ইউিনয়ন পিরষদ কমকতােদর নাম:

পদিব নাম মাবাইল ন র

চয়ারম ান মাঃ শাহাদাত হােসন সরকার ০১৭১২৯৬০২০২

সদস নাজমা বগম ০১৯০৩৭৪৫০০৭

সদস বকুল বগম ০১৮৩৮৭৩০৫৪৩

সদস সােলহ বগম ০১৯৯৫৬৯৯৪৪৪

সদস মাঃ শাহা জাহান িময়া ০১৭১৯৫৯৫২২৪

সদস মাঃ আছমত আলী ০১৭২০১৭৫৫৭৫

সদস মাঃ ওবােয়দ উল া ০১৯৩৪৩৩২২৮৪

সদস মাঃ মিনর হােসন গাজী ০১৯৫৪৬৭১৭৮২

সদস মাঃ ছয়দ হাওলাদার ০১৭১৬২২৬৭৪৪

সদস মাঃ রহান উি ন গালদার ০১৯৬৩৯৫৮৬৩১

সদস মাঃ শিফক গালদার ০১৭৩২৭৫১৮৩২

সদস মাঃ হা ন-অর-রিশদ মাল ০১৮১২০৭৩২১০

সদস মাঃ সুলতান মািঝ ০১৮৫১৮৭৭৭১৮

সিচব মাহমুদ আিমন ০১৮১৯৯২১৩১১

উেদ াকা মাঃ সবুজ িময়া ০১৯৩২০৮৫৭৩১

২ িহসাব সং ান পূণ নীিতমালা:

পিরষেদর ািপ ব েয়র িহসাব িববরণী সুত করা হেয়েছ িনেমাক 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
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ  তহিবল উনয়ন তহিবল মাট

ািপ খােতর িটকা সমূহ

৩  কর ও রট

  িবেনাদনমূলক অনু ান

  ব বসা, পশা ও জীিবকা

  িবেনাদন কর-িসেনমা

  িবেনাদন কর-যা া, নাটক ও অন ান
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িববরণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ  তহিবল উনয়ন তহিবল মাট

  বসতবািড় ১৫০০০০.০০ ১৫০০০০ ১৫০০০০

মাট ১৫০০০০ ১৫০০০০ ১৫০০০০

৪  ইজারা

  ফরী ঘাট/ খয়া

  জলমহাল

  হাট বাজার ৮৮০০০.০০ ৮৮০০০

  অন ান

  ফরী ঘাট/ খয়া

মাট ৮৮০০০ ৮৮০০০

৬  সরকাির অনুদান-সংসাপন

  চয়ারম ান ও সদস বৃে র ভাতা ৫৭২৪০০.০০ ৫৭২৪০০ ৫০২৯৫০

  সে টারী ও অন ান  কমচারীেদর বতন ১২৩৬৭৯১.০০ ১২৩৬৭৯১ ৭৪৬০৪০

  অন ান

মাট ১৮০৯১৯১ ১৮০৯১৯১ ১২৪৮৯৯০

৭  সরকাির অনুদান-উনয়ন

  অন ান

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  কািবটা ৬২২১৮৮.০০ ৬২২১৮৮ ৬৯৭০০০

  িবিবিজ-১ (এলিজএসিপ-৩) ১২২২৯৩৬.০০ ১২২২৯৩৬ ১২৪৭৯০৪

  কািবখা ৭৬৩৬৩৩.০০ ৭৬৩৬৩৩ ৭২৬৩৯৪

  িবিবিজ-২ (এলিজএসিপ-৩)

  িটআর ১০৭৬৮০০.০০ ১০৭৬৮০০ ১১৯২০০০

  অিত দির  কমসংসান (৪০ িদন) ২২৪২০১৫.০০ ২২৪২০১৫ ৪৪৬৭৪১৮

মাট ৫৯২৭৫৭২ ৫৯২৭৫৭২ ৮৩৩০৭১৬

৯  সানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনুদান

  িভিজিড

  িভিজএফ

  উপেজলা পিরষদ হেত াপ

  অন ান

  এিডিপ ২৫০০০০.০০ ২৫০০০০

মাট ২৫০০০০ ২৫০০০০

১২  অন ান  ািপ

  শরীক ক ৯৭১০৯.০০ ৯৭১০৯ ১২৪১০০

  পুরাতন িহসাব বন কতৃ উেতালন

  ব াংক সুদ ৫৬৩৯.০০ ১৩৬৯২.০০ ১৯৩৩১ ১৪৬৮

  অন ান  ািপ (এলিজএসিপ এর ারিমক জেরর সুদ) ২৯৪৮৮

  াম আদালত িফ

মাট ১০২৭৪৮ ১৩৬৯২ ১১৬৪৪০ ১৫৫০৫৬

ব য় খােতর িটকা সমূহ
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িববরণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ  তহিবল উনয়ন তহিবল মাট

১৩  সাধারণ সংসাপন

  ট া  আদােয়র কােজ ব য় ৩০০০০.০০ ৩০০০০ ৩০০০০

  অন ান  সংসাপন ব য়

  চয়ারম ান ও সদস েদর স ানী ৫৭২৪০০.০০ ৫৭২৪০০ ৫০২৯৫০

  সিচব ও কমচারীেদর বতন ও ভাতা ১২৩৬৭৯১.০০ ১২৩৬৭৯১ ৭৪৬০৪০

মাট ৩০০০০ ১৮০৯১৯১ ১৮৩৯১৯১ ১২৭৮৯৯০

১৪  যাগােযাগ

  কািবটা

  এিডিপ ১৫০০০০.০০ ১৫০০০০

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৪৫০০০০

  কািবখা ৭৬৩৬৩৩.০০ ৭৬৩৬৩৩ ৪৩২৭০৩

  ১% ভূিম হসানর কর

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৬৮৫০৪১.০০ ৬৮৫০৪১

  অিত দির  কমসংসান (৪০িদন) ২২৪২০১৫.০০ ২২৪২০১৫ ৪৪৬৭৪১৮

  িনজ  তহিবল ১২০০০০.০০ ১২০০০০ ১২০০০০

  িটআর ২৮৯১৭৩.০০ ২৮৯১৭৩ ২৩৫০০০

মাট ১২০০০০ ৪১২৯৮৬২ ৪২৪৯৮৬২ ৫৭০৫১২১

১৫  াস

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির  কমসংসান (৪০িদন)

  িনজ  তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  কািবটা

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হসানর কর

মাট

১৬  পািন সরবরাহ

  অিত দির  কমসংসান (৪০িদন)

  িনজ  তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ২০০০০০.০০ ২০০০০০ ৪০১৯০৯

  কািবটা

  এিডিপ

  িটআর ৫৮০০০

  কািবখা

  ১% ভূিম হসানর কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

মাট ২০০০০০ ২০০০০০ ৪৫৯৯০৯

১৭  িশ া
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িববরণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ  তহিবল উনয়ন তহিবল মাট

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ২৬৭৮৬৩.০০ ২৬৭৮৬৩ ৪০৭২২৭

  কািবটা

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হসানর কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির  কমসংসান (৪০িদন)

  িনজ  তহিবল

মাট ২৬৭৮৬৩ ২৬৭৮৬৩ ৪০৭২২৭

১৯  কিৃষ এবং বাজার

  এিডিপ

  িটআর

  ১% ভূিম হসানর কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  িনজ  তহিবল ৮৮০০০.০০ ৮৮০০০

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

মাট ৮৮০০০ ৮৮০০০

২০  পয়ঃিনষ াশন এবং বজ  ব বসাপনা

  িটআর

  ১% ভূিম হসানর কর

  কািবখা

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির  কমসংসান (৪০িদন)

  িনজ  তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  কািবটা সালার প ােনল সাপন

  এিডিপ ১০০০০০.০০ ১০০০০০

মাট ১০০০০০ ১০০০০০

২১  মানব স দ উনয়ন

  কািবখা ২৯৩৬৯১

  ১% ভূিম হসানর কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির  কমসংসান (৪০িদন)

  িনজ  তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৯৫০০০.০০ ৯৫০০০

  কািবটা ৬২২১৮৮.০০ ৬২২১৮৮ ৬৯৭০০০

  এিডিপ

  িটআর ৭৮৭৬২৭.০০ ৭৮৭৬২৭ ৮৯৯০০০

মাট ১৫০৪৮১৫ ১৫০৪৮১৫ ১৮৮৯৬৯১

২২  অন ান  ব য়
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-----------------------------

ইউিপ সিচব( া র ও িসল)

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

মিহলা সদস ( া র ও িসল)

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

চয়ারম ান( া র ও িসল)

িববরণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ  তহিবল উনয়ন তহিবল মাট

  ফেটাকিপ

  ইউিপ ভবন সংসার (১% তহিবল হেত)

  জ  িনবন ন ব য়

  ভাড়া

  ব াংক চাজ (এলিজএসিপ)

  ালানী তল

  ভ াট (িনজ )

  িবিজিড

  ব াংক চাজ (িনজ )

  িটআর সালার প ােনল সাপন

  ব াংক চাজ (জ  িনবন ন)

  িবিবধ ৪১৭০০.০০ ৪১৭০০

  আপ ায়ন

  ভ াট (এলিজএসিপ)

  িভিজএফ

  ব াংক চাজ (১% ভূিম হসানর তহিবল)

  কািবটা সালার প ােনল সাপন

  পি কা

  িব ৎ িবল

  িটআর (ধমীয় িত ােনর উনয়ন)

  আয়কর (এলিজএসিপ)

  মিনহারী

  ভ াট (১% তহিবল)

মাট ৪১৭০০ ৪১৭০০

২৫  িবিবধ অন ান  ব য়

  িবিবধ অন ান  ব য় ৩০০২৫.০০ ৫৭২৬.০০ ৩৫৭৫১ ১৯০৮০১

মাট ৩০০২৫ ৫৭২৬ ৩৫৭৫১ ১৯০৮০১

িতেবদন সুেতর সময়: ৩১ িডেস র ২০২১ | ০২:১৩:২২ অপরাহ
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