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                                জিঅংশগ্রিিমুলুক পবরকল্পিা ও িাজজট 

                                   A_© eQit ২০১৯-২০২০  
 



 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষজের িাজজট 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা।   

অর্ থ িছরঃ২০১৯-২০২০বরঃ 

িাজজজটরসার- সংজেপ  

 বিিরণ  

 পূর্ব্থবতথ িছজরর 

প্রকৃত িাজজট 

২০১৭-২০১৮  

চলবত িছজরর িাজজট িা 

চলবত িছজরর সংজশাবিত 

িাজজ়েট(২০১৮-২০১৯)    

পরিতী িছজরর িাজজট  

(২০১৯-২০২০)  

অংশ-১ রাজস্ব প্রাবি 
   

 

রাজস্ব  
২,৮১,৯৭৭  ৯,৫০,২০০  ৯,৫২,৫০০    

অনুোি  ০০ ০০ ০০  

মিাট প্রাবি(১)  
২,৮১,৯৭৭ ৯,৫০,২০০  ৯,৫২,৫০০    

িাে রাজস্ব ব্যয় 
১,৪৯,৬৭৭ ৯,৩০,২০০   ৯,৩২, ৫০০       

রাজস্ব উদ্বৃত/ ঘাটবত (ক)  
১,৩২,৩০০    ২০,০০০   ২০,০০০     

অংশ-২  উন্নয়ি তিবিল বিসাি       

 

উন্নয়ি অনুোি(২)  
৫৫,৯৪,৯৪৭.৭১    

 

৮৫,১৬,৩৯৪     

 

৮৬,৫০,৫৫৮.০০         

অন্যান্য অনুোি ও চাঁো  
০০  ০০ ০০  

মিাট(খ)  
৫৫,৯৪,৯৪৭.৭১    

 

৮৫,১৬,৩৯৪     

 

৮৬,৫০,৫৫৮.০০         

মিাট প্রাি সম্পে(ক+খ) 
৫৭,২৭,২৪৭.৭১      ৮৫,৩৬,৩৯৪     ৮৬,৭০,৫৫৮.০০         

িাে উন্নয়ি ব্যয় 
৪৪,২২,৭২০.৭১  ৮৫,১৬,৩৯৪.০০          ৮৬,৫০,৫৫৮.০০         

সাবি থক িাজজট উদ্বৃত/ ঘাটবত  ০০ 
২০,০০০.০০    ২০,০০০      

ম াগ প্রাবিক মজর(১জুলাই)(৩)   
১৩,০৪,৫২৭.০০ ১৩,৫৪২ ১৩,০৪,৫২৭      

সসিাবি মজর 
১৩,০৪,৫২৭.০০    ১৩,৫৪২ ১৩,০৪,৫২৭     

 সি থজিাট প্রাবি(১+২+৩)  
৫৮,৭৬,৯২৪.৭১    ৯৪,৮০,১৩৬        ১,০৯,০৭,৫৮৫       

 

 

 
মিাঃ বলয়াকত আলী 

সবচি 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষে 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা  

 
মিাঃ মসািরাি মিাজসি খাঁি 

মচয়ারম্যাি 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষে 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা 

 



িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষজের িাজজট 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা।   

অর্ থ িছরঃ২০১৯-২০২০বরঃ 

অংশ-১ রাজস্ব বিসাি 

প্রাি আয়  

 

                             

             প্রাবির বিিরিী   
 পূর্ব্থবতথ িছজরর প্রকৃত 

িাজজট 

২০১৭-২০১৮  

চলবত িছজরর িাজজট িা 

চলবত িছজরর সংজশাবিত 

িাজজ়েট(২০১৮-২০১৯)    

পরিতী িছজরর িাজজট  

(২০১৯-২০২০)  

০১  ৩ ৪ 

1| কর ও মরট      ০০ ০০ ০০  

ক) মিাবডং  কর   ১,৮০,৯২০ ৫,২৬,০০০       ৫,২৬,০০০   

খ) িজকয়া কর  ২০,০০০  ২৫,০০০  ৪,০০০  

গ) ব্যিসা মপশা ও জীবিকার উপর কর 

 

৪৮,৬৩০ ৫০,০০০    ৭০,০০০   

২। ইজারা িািে প্রাবি  ০  ০০  ০০  

(ক) িাট/িাজার (৫%) ০ ১,৩০,০০০      ১,৩০,০০০  

(খ) মখায়াড় ও ইউবপ পুকুর  ৮,৫৫০   ৫,০০০   ৮,০০০  

(গ)রাস্তার গাজছর ইজারালব্দ অর্ থ (৫%)  ০  ৫০,০০০     ৫০,০০০  

৩।  ািিািি (িটর াি ব্যতীত)  ০ ৪০,০০০     ৪০,০০০  

৪। বিিন্ধি কর  ০  ০০ ০০  

৫। লাইজসন্স ও পারবিট বি  ০০  ০০  ০০  

(ক) ওয়াবরশ চাঁো  ১৫,৪৩০ ২০,০০০     ২০,০০০  

(খ)  গ্রাি আোলজতর বি ০ ৩০০  ৫০০  

(M) মেড লাইজসন্স বি ৩৩,২০০  ৫০,০০০     ৫০,০০০  

৬। জন্ম বিিন্ধি বি  ৫,০০০  ২০,০০০     ২০,০০০  

৭। অন্যান্য  ৫,৭৬০ ৩৩,৯০০     ৩৪,০০০  

                                   মিাট ২,৬৮,৮৬০ .০০    ৯,৫০,২০০          ৯,৫২,৫০০   

                                         বিবত ১৩,১১৭.০০ ০০  ০০   

                                       সি থ মিাট  ২,৮১,৯৭৭.০০  ৯,৫০,২০০          ৯,৫২,৫০০   

 

 

 
মিাঃ বলয়াকত আলী 

সবচি 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষে 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা  

 
মিাঃ মসািরাি মিাজসি খাঁি 

মচয়ারম্যাি 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষে 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা 

 



 

অংশ-১ রাজস্ব বিসাি  ব্যয়   

                             ব্যজয়র খাত    
 পূর্ব্থবতথ িছজরর প্রকৃত  

 িাজজট (২০১৭-২০১৮)  

চলবত িছজরর িাজজট িা 

চলবত িছজরর সংজশাবিত 

িাজজ়েট(২০১৮-২০১৯)    

পরিতী িছজরর 

িাজজট (২০১৯-

২০২০)  

০১ ২ ৩ ৪ 

সািারি সংিাপি/প্রবতষ্ঠাবিক     

ক. সম্মািী ভাতা ০০  ৬,৯৯,৬০০   ৬,৯৯,৬০০   

খ। কি থকতথা ও কি থচারীজের মিতি- ভারাবে ০০  ০০  ০০  

(১) পবরষে কি থচারী  ০০  ০০  ০০  

(২) োয়যুক্ত ব্যয়( সরকাবর কি থচারী সম্পবকত  ০০  ০০  ০০  

গ। অন্যন্য প্রাবতষ্ঠাবিক ব্যয় ০০  ০০  ০০  

ঘ. আনুজতাবষক তিবিজল িািান্তর  ০০  ০০  ০০  

O.  ািিািি মিরািত ও জ্বালািী ০০  ৫০০০   ৮,৪০০  

২। কর আোজয়র জন্য ব্যয়ঃ কবিশি    ৩৪,০৭৬  ১,১৩,২০০        ৩৪,৫০০       

৩। অন্যিান্য ব্যয় ০০  ০০  ০০  

ক, ইন্টারজিট বিল  ০০  ৫০০০  ৫০০০  

খ.বিদুৎ বিল ২০,০০২ ১০,০০০   ২০,০০০    

গ. পবিকা বিল  ১৮১৪ ৩,০০০  ৩,০০০  

ঘ. বিদুৎ লাইি সংস্কার ও মিরািত খরচ      ০০  ০০    ১০,০০০  

O. পাবি লাইি সংস্কার ও মিরািত খরচ  ০০  ০০    ৫,০০০   

চ.ভূবি উন্নয়ি কর ০০  ০০   ৫,০০০  

ছ. আভযান্তবরি বিরীো ব্যয় ০০  ০০    ৫,০০০   

জ.িািলা খরচ  ০০  ৫০০০  ৫০০০  

ঝ. আপ্যায়ি ব্যয় ২৯০২ ৭,০০০    ১০,০০০   

ঞ.রেণাজিেি এিং মসিা প্রোিজবিত ব্যয় ০০ ০০  ৫০০০   

ট.বপ্রবন্টং ও মেশিারী   ২৯০৭১ ১৩,০০০      ২২,০০০       

ঠ.পবরিিি খরচ   ০০ ০০   ৫,০০০  

ড. াতায়াত খরচ    ০০ ০০     ৫,০০০    

ঢ.আসিাি পি ক্রয় ও মিরািত খরচ     ১৮,৪১২ ৫,০০০    ৫,০০০    

ণ.সভা পবরচালিা ও িাজজট প্রকাশিা খরচ  ০০ ৭,০০০     ১০,০০০    

ত.জন্ম- মৃত্যয উপকরি খরচ  ( মকাজড জিা)  ৫,০০০ ১০,০০০      ৫,০০০     

র্. অন্যান্য পবরজশাি ম াগ্য কর/বিল  ১৭,৭০০     ২০০০     ১০,০০০  

ে. আনুসংবগক বিল    ১২,৫০০  ২০,৪০০        ৫,০০০   

৪। আোয় খরচ (বিবভন্ন মরবজষ্টার িরি) ০০ ১০,০০০   ১০,০০০   

৫। বৃেজরাপণ ও রেণািেি   ৩,৭০০ ৩,০০০    ১০,০০০  

৬।সািবজক িিী প্রবতষ্ঠাজি অনুোি ০০ ০০    ৫,০০০   

ক. ইউবিয়ি এলাকার বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাি/ক্লাি ০০ ০০  ৫,০০০  

৭। জাতীয় বেিস উন্নয়ি ৩,৫০০ ৭,০০০  ১০,০০০  

৮। মখলাধুলা ও সংস্কৃবত ১,০০০ ৫,০০০   ৫,০০০   

৯। জরুরী িাি  ০০ ০০   ৫,০০০   

১০। রাজস্ব উদ্বৃত িাজে  মিাট   ১,৪৯,৬৭৭ ৯,৩০,২০০    ৯,৩২, ৫০০       

১১। রাজস্ব উদ্বৃত উন্নয়ি বিসাজি িািান্তর   ১,৩২,৩০০   ২০,০০০    ২০,০০০    

  মিাট ব্যয় (রাজস্ব বিসাি) ২,৮১,৯৭৭  ৯,৫০,২০০   ৯,৫২,৫০০    

 



 িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষজের িাজজট 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা।   

অর্ থ িছরঃ২০১৯-২০২০বরঃ 

িাজজজটর  

অংশ-২ উন্নয়ি বিসাি প্রাবি 

  

প্রাবির বিিরণ 
 পূর্ব্থবতথ িছজরর প্রকৃত িাজজট 

২০১৭-২০১৮  

চলবত িছজরর িাজজট িা 

চলবত িছজরর 

সংজশাবিত 

িাজজ়েট(২০১৮-২০১৯)    

পরিতী িছজরর 

িাজজট  

(২০১৯-২০২০)  

১ ২ ৩ ৪   

১। অনুোি (উন্নয়ি)    

ক.Dc‡Rjv cwil`   
০০  ০০  ০০  

খ.সরকার  ০০ ০০  ০০  

১.সম্মািী ভাতা  ২,১৯,৪২০.০০   ৫,৭২,৪০০  ৫,৭২,৪০০.০০  

২. কি থকতথাও কি থচারীগজির মিতি ও ভাতা  ৯,২৩,৯০০.০০           ১৩,৩৭,৭০৬   ১৩,৫৯,৪১৬.০০                

৩. এলবজএসবপ   
১৫,৩১,৯১৪.০০  ১৬,০০,০০০  ১৬,০০,০০০ .০০   

 

৪. কাবিখা/কাবিটা   ৬,৩৩,৮০৫ ৬,৫০,০০০    ৬,৫০,০০০.০০     

৫. টি,আর  ৪,৬৩,৪৮৩.৪৪ ২৪,৭৪,২৮৮       ২৬,৮৬,৭৪২.০০         

৬. ইবজবপবপ   ১৬,৩২,০০০.০০ ১৬,৩২,০০০  ১৬,৩২,০০০.০০ 

৭. িাির সম্পবি িস্তান্তর কর ১%   ১,৯০,০০০ ২,৫০,০০০   ১,৫০,০০০ .০০    

গ.অন্যান্য উৎস(  বে র্াজক বিবেষ্টথভাজি উজল্লখ 

করজত িইজি)  

০০  ০০   ০০  

২। মস্বচ্ছা প্রজণাবেত চাঁো ০০  ০০  ০০  

৩। রাজস্ব িাজে মিাট  
৫৫,৯৪,৫২২.৭১.  

     

৮৫,১৬,৩৯৪.০০      

 

৮৬,৫০,৫৫৮.০০         

৪| রাজস্ব উদ্বৃত  
১,৩২,৩০০  ২০,০০০         ২০,০০০.০০  

 

মিাট প্রাবি (উন্নয়ি বিসাি)  ৫৭,২৬,৮২২.৭১     ৮৫,৩৬,৩৯৪.০০     ৮৬,৭০,৫৫৮.০০       

বিবত ৪২৫.০০  ০০ ০০  

সি থ মিাট ৫৭,২৭,২৪৭.৭১     ৮৫,৩৬,৩৯৪.০০      ৮৬,৭০,৫৫৮.০০        

 

 

 

 

 
মিাঃ বলয়াকত আলী 

সবচি 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষে 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা  

 
মিাঃ মসািরাি মিাজসি খাঁি 

মচয়ারম্যাি 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষে 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা 

 

 



 িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষজের িাজজট 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা।   

অর্ থ িছরঃ২০১৯-২০২০বরঃ 

 

অংশ-২ উন্নয়ি  বিসাি ব্যয়   

ব্যয় বিবিরণ 

 পূর্ব্থবতথ িছজরর প্রকৃত 

িাজজট 

২০১৭-২০১৮  

চলবত িছজরর িাজজট িা 

চলবত িছজরর সংজশাবিত 

িাজজ়েট(২০১৮-২০১৯)    

পরিতী িছজরর িাজজট  

(২০১৯-২০২০)  

১  
২ 

 

৩ ৪ 

১।কৃবষ ও মসচ ০০  ১,০০,০০০.০০    ২,০০,০০০.০০    

২। বশল্প ও কুটির বশল্প  ০০  ০০  ১,৬৮,৭৪২.০০     

৩। মভৌত অিকাঠাজিা ২১,১৪,২৩৭.৩৫  ২৭,০০,০০০.০০  ২০,০০,০০০.০০     

৪। আর্ থ- সািাবজক অিকাঠাজিা ০০   ৬,৫০,০০০.০০   ৪,৫০,০০০.০০   

৫। বক্রড়া ও সংস্কৃবত ০০  ০০   ১,০০,০০০.০০   

৭। বিবিি ( প্রজয়াজজি অন্যান্য খাজতর এইরুপ ব্যয় 

উজল্লখ কবরজত িইজি) মসালার সি অন্যান্য     

৭,২৯,৮১৮.৮৬     ১,০০,০০০.০০   ৬,৫০,০০০.০০     

ক. সম্মািী ভাতা িািে  ২,১৯,৪২০  ৫,৭২,৪০০ .০০   ৫,৭২,৪০০.০০   

খ. কি থকতথা ও কি থচারীগজির মিতি ভাতা   ৯,২৩,৯০০  ১৩,৩৭,৭০৬.০০     ১৩,৫৯,৪১৬.০০                 

গ. অন্যাি  ব্যাংক চাজথ  ৪৫০  ৩,৫০,০০০.০০       ৪,০০,০০০.০০    

৭। মসিা ০০  ০০  ০০  

৮। বশো   ৩,৫৪,০৯৪.৫০    ৫,০০,০০০.০০      ৪,০০,০০০.০০    

৯।স্বািয  ৮০,৮০০ ৩,৪৪,১৯২ .০০       ৩,৫০,০০০.০০     

১০। োবরদ্র হ্রাসকরণঃ সািাবজক বিরাপি ও প্রবতষ্ঠাবিক 

সিায়তা  

০০  ১৮,৬২,০৯৬ .০০           ২০,০০,০০০.০০     

১১। পবল্ল উন্নয়ি ও সিিায় ০০  ০০  ০০  

১২। িবিলা, যুি ও বশশু উন্নয়ি ০০  ০০   ০০    

১৩। দূজ থাগ ব্যিিা ওিাণ ০০  ০০  ০০  

১৪। উব্দৃি িাজে মিাট ৪৪,২২,৭২০.৭১    ৮৫,১৬,৩৯৪.০০         ৮৬,৫০,৫৫৮.০০           

১৫। সিাবি মজর  (উবৃি)   ১৩,০৪,৫২৭.০০    ২০,০০০.০০    ২০,০০০.০০  

                         মিাট ব্যয় ( উন্নয়ি বিসাি) ৫৭,২৭,২৪৭.৭১   ৮৫,৩৬,৩৯৪.০০        ৮৬,৭০,৫৫৮.০০          

 

 

 

 

 
মিাঃ বলয়াকত আলী 

সবচি 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষে 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা  

 
মিাঃ মসািরাি মিাজসি খাঁি 

মচয়ারম্যাি 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষে 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা 

 

 



িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষজের িাজজট 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা।   

অর্ থ িছরঃ২০১৯-২০২০বরঃ 

ইউবিয়ি পবরষে কি থকতথা ও কি থচারীজের  বিিরণী  

অর্ থ িছরঃ ২০১৯-২০২০ রীঃ 

 বিভাগ/ 

শাখা   

ক্রঃিং  পজের িাি   পজের 

সংখ্যা  

মিতজির 

ক্রি  

িিাঘ থ 

ভাতা 

( বে  

র্াজক) 

পজেয় 

ভবিষ্য 

তিবিল 

অন্যান্য 

ভাতা  

িাবসক গড় 

অজর্ থর  

পবরিাি   

িাৎসবরক 

প্রাক্কবলত 

অজর্ থর 

পবরিাি   

১লা  

বিশাখ সি 

২টি ঈে  

মিািাস 

 সি থ মিাট    

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০  ১১  

 

 

 

 

 

ইউবিয়ি 

পবরষে 

০১ ইউবপ 

সবচি 

০১ ২৩৫৮০ 

(১১তি)  

০০  ২৩৫৮   ১১৯৩২   

 

 

 

৩৭,৮৭০   ৪,৫৪,৪৪০   

 

 

৫১,৮৭৫   ৫,০৬,৩১৬   

০২  বিসাি 

সিকারী 

কাি- 

কবম্পউটার  

অপাজরে 

০১ ১৬ তি ০০ ০০ ০০ ০০ ০০  ০০   

০১ েিাোর ০১ ৭০০০  ০০ ০০ ১,২০০ ৮,২০০  ৯৮,৪০০  ১৪,০০০  ১,১২,৪০০  

৪ িিল্লারোর ০৯ ৬,৫০০   ০০ ০০ ১২০০  ৬৯,৩০০ ৬,২৩,৭০০ ১,১৭,০০০  ৭,৪০,৭০০ 

মিাট  ১২  ০০ ০০  ২৩৫৮   ২৪,৮৩৮.৫ ৮২,২৭৪.৫ ১০,৯৭,৬৬০ ১,৮২,৮৭৫ ১৩,৫৯,৪১৬               

 

 

  

  

 
মিাঃ বলয়াকত আলী 

সবচি 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষে 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা  

 
মিাঃ মসািরাি মিাজসি খাঁি 

মচয়ারম্যাি 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষে 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা 

 



িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষজের িাজজট 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা।   

অর্ থ িছরঃ২০১৯-২০২০বরঃ  

ইউবিয়জির মকাি বিজশষ প্রকল্প িাস্তিায়জির জন্য উপজজলা পবরষে/ মজলা পবরষে ও সরকার িইজত প্রাি অজর্ থর 

বিিরণী   

অর্ থ িছরঃ২০১৯-২০২০বরঃ  

 

ক্রঃিং প্রকজল্পর সংবেি বিিরণী  

উপজজলা পবরষে/ মজলা 

পবরষে ও সরকার িইজত 

প্রাি অজর্ থর পবরিাি  

চলবত অর্ থ িছজরর ব্যবয়ত 

অর্িা সিব্য ব্যজয়র 

পবরিাি 

সিাব্য িন্তব্য  

1 2 3 4 5 6 

০১  

রাস্তা পাঁকা করি  ৬,৭৫,০০০  ৬,৭৫,০০০  ০০   

০২  

ইউবিয়জির বিবভন্ন বশো প্রবতষ্ঠাজি মিঞ্চ 

সরিরাি। 

২,৬৩,৯২৩      

 

২,৬৩,৯২৩      

 

০০   

০৩ 
ইউবিয়জির বিবভন্ন িতেবরদ্র পবরিাজরর 

িজে িলকূপ িাপি  

২,৩৮,০০০    ২,৩৮,০০০    ০০  

০৪ 
ইউবিয়জির বিবভন্ন বশো প্রবতষ্ঠাজি 

ফুটিল, বক্রজকট মসট সরিরাি   

১০০,০০০           ১০০,০০০           ০০  

০৫ 

ইউবিয়ি বডজজটাল মসন্টাজরর ( মডেপ 

০১টি বপ্রন্টার সাো কাজলা ১টি, 

ল্যাজিাবিটিং ম্যাবশি ১টি কালী ২টি)বিবভন্ন 

িালািাল ক্রয়  

৮৫,৩৮৫    ৮৫,৩৮৫    ০০  

০৬  
ইউবিয়জির বিবভন্ন  রাস্তায় পাবি 

বিষ্কাশজির আরবসবস পাইপ িাপি 

১,০০,০০০    ১,০০,০০০    ০০  

 মিাট ১৫,৬২,৩০৮ ১৫,৬২,৩০৮ ০০  

 

 

  

 
মিাঃ বলয়াকত আলী 

সবচি 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষে 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা  

 
মিাঃ মসািরাি মিাজসি খাঁি 

মচয়ারম্যাি 

িজিািরপুর ইউবিয়ি পবরষে 

জীিিিগর, চুয়াডাঙ্গা 

 



  


