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

বাৎসিরক আিথক িববরণী

বাকিশমইল   ইউিনয়ন পিরষদ       থানা/উপেজলা: মাহনপরু ,জলা: রাজশাহী

অথবছর ২০১৯-২০২০

িববরণ িটকা
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

াি
বৎসেরর ারিক জরঃ
বাংক 57073.00 2070193.00 2127266 2307835
কর ও রট 3 30740.00 0.00 30740 261554
ইজারা 4 944168.00 0.00 944168 723873
জন িনবন িফ 14165.00 14165 17400
সরকাির অনদুান-সংাপন 6 1983172.00 1983172 654300
সরকাির অনদুান-উয়ন 7 0.00 5195058.00 5195058 6243386
ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান 9 0.00 5488275.00 5488275 6615533
অনান াি 12 33169.00 0.00 33169

সবেমাট 1079315 14736698 15816013 16823881
বয়
  সাধারণ সংাপন 13 32975.00 1983172.00 2016147 1257400
উয়ন কাজঃ
  যাগােযাগ 14 932000.00 3258661.00 4190661 4865213
  পািন সরবরাহ 16 0.00 172500.00 172500 908000
  িশা 17 0.00 193000.00 193000 75000
  াকৃিতক সদ ববাপনা 18 0.00 120000.00 120000
  পয়ঃিনাশন এবং বজ ববাপনা 20 0.00 790620.00 790620 691500
  মানব সদ উয়ন 21 0.00 45000.00 45000 75000
  অনান বয় 22 104441.00 6202123.00 6306564 6989249

মাট 1069416 12765076 13834492 14861362
িবিবধ
  অিম 26 0.00 0.00

মাট
সমাপনী জর ছাড়া মাট খরচ 1069416 12765076 13834492 14861362

https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/3/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/4/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/6/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/7/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/9/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/12/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/13/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/14/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/16/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/17/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/18/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/20/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/21/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/22/9/1815313/18153/81
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/26/9/1815313/18153/81


িববরণ িটকা
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

সমাপনী জর
  বাংক 27 9899.00 1971622.00 1981521 2127266

সবেমাট 1079315 14736698 15816013 16988628

বাকিশমইল   ইউিনয়ন পিরষদ       থানা/উপেজলা: মাহনপরু ,জলা: রাজশাহী

২০১৯-২০২০ বাৎসিরক আিথক িববরণী িটকা

১ একই বৎসের ইউিনয়ন পিরষদ কমকতােদর নাম:

পদিব নাম মাবাইল নর
ইউিনয়ন পিরষদ সিচব িশিরন আার 01740073517
ইউিপ চয়ারমান মাঃ আল মািমন শা (গাব) 01712498849
ইউিনয়ন পিরষেদর উেদাা িবলাশ কুমার 01735958695
ইউিনয়ন পিরষেদর উেদাা জসিমন খাতুন 01720036599
ইউিনয়ন পিরষেদর মার মাঃ িসরাজুল ইসলাম 01714257785
ইউিনয়ন পিরষেদর মার মাঃ মাফা কামাল 01720511917
ইউিনয়ন পিরষেদর মার মাঃ ওয়ােজদ মল 01705932731
ইউিনয়ন পিরষেদর মার মাঃ ইসরাইল হােসন 01721898176
ইউিনয়ন পিরষেদর মার ী রাম কুমার ামািনক 01714943297
ইউিনয়ন পিরষেদর মার মাঃ ইমান আলী 01718629373
ইউিনয়ন পিরষেদর মার কাজী ইছাহাক আলী 01729911735
ইউিনয়ন পিরষেদর মার মাঃ আিনছুর রহমান সরকার 01731639763
ইউিনয়ন পিরষেদর মার মাঃ খারেশদ আলী 01724243313
ইউিনয়ন পিরষেদর মিহলা মার মাছাঃ মসুেলমা বগম 01721380340
ইউিনয়ন পিরষেদর মিহলা মার মাছাঃ আুয়ারা 01754351912
ইউিনয়ন পিরষেদর মিহলা মার মাছাঃ িরনা িবিব 01751317170
িহসাব সহকারী কাম কিউটার অপােরটর িনপা খাতুন 01761339589

২ িহসাব সংা পূণ নীিতমালা:

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
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

াি খােতর িটকা সমহূ
৩  কর ও রট
  বসত বাড়ী 5140.00 5140 228154
াি খােতর িটকা সমহূ
  ববসা, পশা ও জীিবকা 25600.00 25600 33400
াি খােতর িটকা সমহূ
  িবেনাদন কর-িসেনমা
াি খােতর িটকা সমহূ
  িবেনাদন কর-যাা, নাটক ও অনান
াি খােতর িটকা সমহূ
  িবেনাদনমলূক অনুান

মাট 30740 30740 261554
৪  ইজারা
  হাট বাজার 932868.00 932868 700545
  ফরী ঘাট/খয়া
  ফরী ঘাট/খয়া
  জলমহাল
  অনান 11300.00 11300 23328

মাট 944168 944168 723873
৬  সরকাির অনদুান-সংাপন
  চয়ারমান ও সদসবৃের ভাতা 572400.00 572400 654300
  সেটারী ও অনান কমচারীেদর বতন 1410772.00 1410772
  অনান

মাট 1983172 1983172 654300
৭  সরকাির অনদুান-উয়ন
  অিত দির কমসংান (৪০ িদন) 1288000.00 1288000 2576000
  কািবটা 408684.00 408684 470999
  কািবখা 510000.00 510000 493000
  িটআর 659234.00 659234 752893
এলিজএসিপ-৩



িববরণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 488941.00 488941
  িবিবিজ-১(এলিজএসিপ-৩) 723224.00 723224 964652
  িবিবিজ-২(এলিজএসিপ-৩) 1116975.00 1116975 985842
  অনান

মাট 5195058 5195058 6243386
৯  ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান
  উপেজলা পিরষদ হেত া
  এিডিপ 600000
  িভিজিড 3769200.00 3769200 5436568
  িভিজএফ 1719075.00 1719075 578965
  অনান

মাট 5488275 5488275 6615533
১২  অনান াি
  শরীক ক 33169.00 33169
  বাংক সদু
  অনান াি (এলিজএসিপ এর ারিক জেরর
সদু)
  াম আদালত িফ
  পরুাতন িহসাব বকৃত উলন

মাট 33169 33169
বয় খােতর িটকা সমহূ
১৩  সাধারণ সংাপন
  চয়ারমান ও সদসেদর সানী 572400.00 572400 1218400
বয় খােতর িটকা সমহূ
  সিচব ও কমচারীেদর বতন ও ভাতা 1410772.00 1410772 39000
বয় খােতর িটকা সমহূ
  টা আদােয়র কােজ বায়
বয় খােতর িটকা সমহূ
  অনান সংাপন বয় বায় 32975.00 32975

মাট 32975 1983172 2016147 1257400
১৪  যাগােযাগ
  িনজ তহিবল 932000.00 932000
  এিডিপ 350000
  ১% ভূিম হার কর 370000
  অিত দির কমসংান (৪০িদন) 1288000.00 1288000 2576000
  কািবটা 235465
  কািবখা 510000.00 510000 470999



িববরণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

এলিজএসিপ-৩
  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩)
  িবিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 1106591.00 1106591 482500
  িটআর 354070.00 354070 380249

মাট 932000 3258661 4190661 4865213
১৬  পািন সরবরাহ
  িনজ তহিবল
  এিডিপ
  ১% ভূিম হার কর
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)
  কািবটা
  কািবখা
  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩)
  িবিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 172500.00 172500 908000
  িটআর

মাট 172500 172500 908000
১৭  িশা
  িনজ তহিবল
  এিডিপ
  ১% ভূিম হার কর
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)
  কািবটা
  কািবখা
  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 75000
  িবিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 193000.00 193000
  িটআর

মাট 193000 193000 75000
১৮  াকৃিতক সদ ববাপনা
  িনজ তহিবল
  এিডিপ
  ১% ভূিম হার কর
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)
  কািবটা
  কািবখা
  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩)
  িবিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 120000.00 120000
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)



িববরণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

  কািবটা
  কািবখা
  িটআর

মাট 120000 120000
২০  পয়ঃিনাশন এবং বজ ববাপনা
  িনজ তহিবল
  এিডিপ
  ১% ভূিম হার কর
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)
  কািবটা সালার পােনল াপন
  কািবখা
  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 425120.00 425120 221500
  িবিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 365500.00 365500 470000
  িটআর

মাট 790620 790620 691500
২১  মানব সদ উয়ন
  িনজ তহিবল
  এিডিপ
  ১% ভূিম হার কর
  অিত দির কমসংান (৪০িদন)
  কািবটা
  কািবখা
  িপিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 75000
  িবিবিজ(এলিজএসিপ-৩) 45000.00 45000
  িটআর

মাট 45000 45000 75000
২২  অনান বয়
  িবিজিড 3769200.00 3769200 5436568
  িভিজএফ 1719075.00 1719075 578965
  মিনহারী 18306.00 18306 296159
  ালানী তল
  আপায়ন 325.00 325 9353
  িটআর (ধমীয় িতােনর উয়ন)
  ভাড়া
  বাংক চাজ (িজ িনবন) 115.00 115 230
  পিকা 100.00 100 809
  ইউিপ ভবন সংার (১% তহিবল হেত)



িববরণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
িনজ তহিবল উয়ন তহিবল মাট

  িটআর সালার পােনল াপন 305164.00 305164 349614
  কািবটা সালার পােনল াপন 408684.00 408684 235534
  ফেটাকিপ 38349
  বাংক চাজ (িনজ) 2930.00 2930 2373
  বাংক চাজ (১% ভুিম হা তহিবল) 2107
  ভাট (১% তহিবল)
  ভাট (িনজ)
  ভাট (এলিজএসিপ)
  আয়কর (এলিজএসিপ)
  বাংক চাজ (এলিজএসিপ)
  িবিবধ 24100
  িবৎ িবল 22665.00 22665 15088
  জ িনবন বয় 60000.00 60000

মাট 104441 6202123 6306564 6989249
২৬  অিম
  িবিবধ- অিম

মাট

-----------------------------
ইউিপ সিচব(ার ও িসল)

----------------------------
মিহলা সদস(ার ও িসল)

-------------------------
চয়ারমান(ার ও িসল)

িতেবদন েতর সময়: ২৮ জুলাই ২০২০ | ০১:৫৭:৩৮ অপরা


