
                   ২০২০-২০২১  Page 1 
 

 
 
 
 
 

উপেজলা পিরষদ বােজট 
 

অথ বছরঃ ২০২০-২০২১ 
 
 
 
 
 

উপেজলা পিরষদ কাযালয় 
গা র, রাজশাহী 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ২০২০-২০২১  Page 2 
 

 
 

 
ফরম - ক 

গা র উপেজলা পিরষদ বােজট 
অথ বছরঃ ২০২০-২০২১ 

বােজট সার-সংে প 
 

  
 

    
 

িববরণ  ববত  বৎসেরর  
ত 

২০১৮-২০১৯ 

চলিত বৎসেরর বােজট বা 
চলিত বৎসেরর 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০২০ 

পরবত  বৎসেরর বােজট  
২০২০-২০২১    

অংশ-১ 
  

রাজ  আয় িহসাব াি      
( ববত  বছেরর রাজ  উ ৃ  ও 
সংি  বছেরর আয়) অ দান 

   
   

মাট াি  আয় 7867091.27 10422795.94 13628245.00 
বাদ রাজ  য় 6787964.33 9496550.94 11977302.00 
রাজ  উ ৃত (ক) 1080126.94 926245.00 1650943.00 

অংশ-২ উ য়ন িহসাব    
উ য়ন অ দান 10474531.00 11814126.94 19161245.00 
অ া  অ দান ও চ দা 5000000.00 5000000.00 5103755.00 
মাট (খ) 15474531.00 16814126.94 24265000.00 

 মাট া  স দ (ক+খ) 16554657.94 17740371.94 25915943.00 
বাদ উ য়ন য় 15474531.00 16814126.94 24265000.00 
সািবক বােজট উ ৃত/ঘাটিত +1080126.94 +926245.00 +1650943.00 
যাগ ারি ক জর (১ লাই)    

সমাি  জর = +1080126.94 +926245.00 +1650943.00 
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ফরম - খ 
গা র উপেজলা পিরষদ বােজট 

অথ বছরঃ ২০২০-২০২১ 
রাজ  িহসাব ( া  আয়) 

 

আয় 
াি র িববরণ ববত  বৎসেরর 

ত আয় 
২০১৮-২০১৯ 

চলিত বৎসেরর 
বােজট বা 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০২০ 

পরবত  বৎসেরর 
বােজট 

২০২০-২০২১ 

১। াি র খাতস হঃ  -- -- -- 
ক) ববত  বছেরর উ ৃ  ৬৩৬৫৩১.৮৩ 1080126.94 926245.00 
খ) পিরষদ ক ক ম রী ত  লাইেস  ০০ 00 00 
গ) ১% াবর স ি  হ া র  কর ৩৪৩৯২২৮.০৪ 4450000.00 6000000.00 
ঘ) িম উ য়ন কর ২% ১৬১৭৬৯.০০ 200000.00 300000.00 
চ) হাট বাজার হেত ৪১% অথ ১০৯২৩৪৭.৪০ 1608602.00 2200000.00 
২। সরকােরর আেদেশ অ া  উৎস হেত া  কর ও িফ ০০ 00 50000.00 
৩। িন  বিণত াি   -- -- -- 
ক) িবিনেয়াগ হেত নাফা ০০ 00 50000.00 
খ) পিরষদ পিরচািলত বাসাবাড়ী স ি র ভাড়া/ আয় ৬৫০৭৯০.০০ 800000.00 900000.00 
গ) িসিডউল িবি  বাবদ আয় ৪৬২৩৩০.০০ 414767.00 502000.00 
ঘ) অ া  াি  (যিদ থােক)  ফল বাগান ও মরা গাছ িবি  ইত ািদ ৫৪০০০.০০ 39300.00 190000.00 
৪। া  উপেজলা পিরষেদর অ েল সরকাির বরা /অ দান  -- -- -- 
ক) সরকার (উপেজলা পিরষদ কমচারীেদর বতন-ভাতা) ১১৬৫৭৩৬.০০ 1480000.00 1660000.00 
খ) ালানী খাত বাবদ া   204359.00 300000.00 300000.00 
গ) অ া  ক প  (যিদ থােক) ০০ 00 00 
৫। ব-সরকারী সং া  ক ক দ  অ দান ০০ 00 300000.00 
৬। িবিবধ ০০ 50000.00 50000.00 
  10422795.94 13428245 

মাট াি ঃ  7867091.27 10422795.94 13628245.00 
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গা র উপেজলা পিরষদ বােজট 
অথ বছরঃ ২০২০-২০২১ 

অংশ-১ রাজ  িহসাব, য় 
 

য় 
েয়র খাত ববত  বৎসেরর 

ত য় 
২০১৮-২০১৯ 

চলিত বৎসেরর 
সংেশািধত 

বােজট 
২০১৯-২০২০ 

পরবত  
বৎসেরর 
বােজট 

২০২০-২০২১ 
১ ২ ৩ ৪ 

১। সাধারণ সং াপন/ ািত ািনক -- -- -- 
ক.স ানী /ভাতা ( চয়ার ান/ভাইস চয়ার ান) 885396.00 1128000.00 1128000.00 
খ.বাড়ী ভাড়া ( চয়ার ান ) 45000.00 60000.00 60000.00 
গ. মন ভাতা ( চয়ার ান/ভাইস চয়ার ান) 125500.00 350000.00 360000.00 
ঘ. উপেজলা পিরষেদ কমরত কমকতা কমচারীেদর বতন-ভাতা -- -- -- 
(১)উপেজলা পিরষেদ কমরত স ট- া িরক কাম কি উটার/গািড় চালক/অিফস 
সহায়ক) 

1165736.00 1480000.00 1660000.00 

(২) দায়  য় (সরকার কমচারী স িকত উপেজলা পিরষদ ক ক অ ায়ী ভােব 
িনেয়াগ ত মালী/ ইপার) এর ম রী দান 

109350.00 144100.00 250000.00 

ঙ. যানবাহেনর  ালানী বাবদ 204359.00 300000.00 300000.00 
২। কর আদােয়র জ  য় 00 00 00 
৩। অ া  য়ঃ -- -- -- 
ক. টিলেফান িবল 4443.00 8000.00 8500.00 
খ. িব ৎ িবল 305959.00 345000.00 450000.00 
গ. পৗর কর 750000.00 750000.00 750000.00 
ঘ. াস িবল 00 00 00 
ঙ. পািনর িবল 00 00 00 
চ. িম উ য়ন কর 15030.00 15030 15030 
ছ. অভ রীণ অিডট য় 00 00 00 
জ. মামলা খরচ 00 00 00 
ঝ. আ ায়ন য় 237907.00 329000.00 456000.00 
ঞ. র ণােব ণ এবং সািভেসর জ  য়ঃ (কি উটার, ফ া , ি ার,  ইত ািদ।) 16270.00 25000.00 25000.00 
ট. অ া  পিরেশাধেযা  কর/িবল 00 25000.00 25000.00 
ঠ. আ ষাি ক/ শনারী য় 48000.00 51000.00 60000.00 
ড. জাতীয় াচার কমশালা আেয়াজন। 00 00 25000.00 
ঢ. আসবাবপ  সং হ  150000.00 250000.00 300000.00 
ণ. আসবাবপ   মরামত 47800.00 50000.00 50000.00 
ত. বািষক উ য়ন কম িচর বা বায়ন ি কা কাশ/বােজট বাড/বােজট সভা 46700.00 50000.00 50000.00 
থ. দাকান ঘর মরামত বাবদ 00 00 10000.00 
দ. উপেজলা পিরষেদর সীমানা াচীেরর কাজ সমা করণ  200000.00 00 300000.00 
ধ. উপেজলা পিরষদ মােঠ ায়ী  ম  তরী ও উ য়ন/ব ব  ারাল 00 650000.00 100000.00 
ন. সৗর ােনল মরামত 9700.00 10000.00 10000.00 
প. বাসাবাড়ী মরামত/সং ার (র নােব ন)/অিফস ও বাসাবাড়ীেত পািনর 
মিশন/ ব িতক লাইন ইত ািদ মরামত/সরবরাহ 

667933.00 872000.00 1000000.00 

ফ. জীপগাড়ী মরামত বাবদ য় 49950.00 50000.00 100000.00 
ব. উপেজলা পিরষেদর জীপগাড়ীর রিজঃ ন র নবায়র ও ন র ট িডিজটালকরণ 00 7527.00 7527.00 
ভ.অিফস সর াম য় খাত 00 100000.00 200000.00 
ম. ০৭ মাচ আন  র ালী উদযাপন 00 00 50000.00 

মাট = 5085033 7049657 7750057 
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েয়র খাত ববত  বৎসেরর 

ত য় 
২০১৮-২০১৯ 

চলিত বৎসেরর 
বােজট বা 
সংেশািধত 

বােজট 
২০১৯-২০২০ 

পরবত  বৎসেরর 
বােজট 

২০২০-২০২১ 

৪. কর আদায় খরচঃ (িবিভ  রিজ ার, ফরম, ও রিশদ বই ইত ািদ gy ª̀Y 00 00 5000.00 
৫.  রাপন ও র ণােব ণ 00 00 20000.00 
৬.সামািজক ও ধম য় িত ােন অ দানঃ (উপেজলা এলাকার িবিভ  িত ান 

াব এ আিথক অ দান/ গিরব ও মধাবী ছা /ছা ীেদর ি  দান) উপেজলা 
াউসেক দান 

00 20000.00 100000.00 

৭. জাতীয় িদবস উদযাপন 100000.00 100000.00 100000.00 
৮. জ রী াণ/অ ত ািশত খােত য় 00 500000.00 500000.00 
৯. ইজারাদার/ কাদােরর জামানত ফরত 221307.00 100000.00 50000.00 
১০. খলা লা-সং িত 26000.00 25000.00 30000.00 
১১. অ া /অ দান/সাহা  00 00 50000.00 
১২. উপেজলা পিরষেদর ই ারেনট বাবদ খরচ 12000.00 12000.00 24000.00 
১৩. রাজ  উ ৃ   অথ উপেজলা উ য়ন সহয়তা তহিবল (এিডিপ) খােত 

ানা র। 
636531.83 1080126.94 926245.00 

১৪. এিডিপ খােত ট ার িসিডউল তরী খরচ বাবদ 89990.00 90000.00 92000.00 
১৫. এিডিপর িসিডউল িব য়ল  অথ সংি  কােড জমা 270253.40 250000.00 300000.00 
১৬. পিরষদ কমচারীেদ িনেয়াগ ত স ট- া িরক কাম কি উটার/গািড় 
চালক অিফস সহায়ক) এর বতন ভাতা অ িয়ত অথ ফরত  

00 00 00 

১৭. যানবাহেনর  ালানী বাবদ বরাে র অ িয়ত অথ ফরত 00 00 00 
১৮. উপেজলা পিরষেদ উ য়ন মলা আেয়াজন বাবদ খরচ 150000.00 100000.00 150000.00 
১৯. উপেজলা িডিজটাল স ার াপণ 00 00 450000.00 
২০. িবিভ  কােজর আয়কর ও ভ াট জমা 00 00 50000.00 
২১. িব ি  / অ া  কােজর পি কা কাশ িবল বাবদ  165325.10 74767.00 110000.00 
22. cvwbi cv¤ú †givgZ 17600.00 50000.00 50000.00 
23. wewea/¯‹vDU&m 13924.00 20000.00 50000.00 
24.‡mŠi we`y¨r c¨v‡bj ’̄vcb 00 00 500000.00 
25. Dc‡Rjv cwil` Kvh©vj‡q ‡K¬vR mvwK©U K¨v‡giv ¯’vcb (†Pqvig¨v‡bi 
Kvh©vj‡q) 

00 00 300000.00 

26. digvwjb, ÿwZKi ivmvqwbK `ªe¨ mbv³KiY wKU µq 00 00 100000.00 
27. eR ©̈ e¨e¯’vcbv/cwi®‹vi cwiQbœZv 00 00 100000.00 
28. wbivcËv LvZ (Avbmvi) 00 5000.00 100000.00 
29. gkv wbab 00 20000.00 70000.00 

c~e© cvZvi AvMZ = 5085033 7049657 7750057 
সবেমাট = 6787964.33 9496550.94 11977302.00 
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গা র উপেজলা পিরষদ বােজট 
অথ বছরঃ ২০২০-২০২১ 

অংশ-২ উ য়ন িহসাব াি  
 

আয় 
াি র িববরণ ববত  বৎসেরর 

ত আয় 
২০১৮-২০১৯ 

চলিত বৎসেরর 
বােজট বা 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০২০ 

পরবত  বৎসেরর 
বােজট 

২০২০-২০২১ 

১। অ দান (উ য়ন)    
ক. সরকার/ া িতক েযাগ উপখাত/কেরানা ভাইরাস রাধ ০০ 682000.00 1000000.00 
খ. বাসাবাড়ী মরামত ও র ােব ণ থাক বরা   00 00 2000000.00 
২। বািষক উ য়ন কম চীর থাক বরা  9838000.00 10052000.00 15235000.00 
৩। কান সং া বা ক পে র বা ানীয় সরকার িত ােনর সােথ 
স ািদত ি  বেল ক  বা বায়েনর জ  া  অথ (উপেজলা 
পিরচালন ও উ য়ন ক ) 

5000000.00 5000000.00 5000000.00 

৪। া দ  সাহা /চ দা 00 00 103755.00 
৫। রাজ  উ ৃ  636531.83 1080126.94 926245.00 
সবেমাট াি  (উ য়ন িহসাব) 15474531.83 16814126.94 24265000.00 
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অংশ-৩ উ য়ন িহসাব 
য় 
 
য় 

য় িববরণ ববত  বৎসেরর 
ত াি  

২০১৮-২০১৯ 

চলিত বৎসেরর 
বােজট বা 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০২০ 

পরবত  বৎসেরর 
বােজট 

২০২০-২০২১ 

০১। িষ ও সচ -- -- -- 
ক) িষ ও সচ -- -- -- 
 ১. দশনী খামার 00 00 100000.00 
 ২.  রাপন । 150000.00 00 200000.00 
 ৩. পািন িন াশেনর জ  ইউ ন িনমাণ ও িরং  পাইপ সরবরাহ 400000.00 750000.00 1000000.00 
 ৪. িরং পাইপ কালভাট 200000.00 550000.00 500000.00 
 ৫. েটকশান ওয়াল 500000.00 745564.00 1085000.00 
 ৬. দাির  ষকেদর িশ ণ ও িষ উপকরণ িবতরণ 50000.00 200000.00 450000.00 
খ) মৎ  ও ািণস দ -- -- -- 
 ১.প  মাটাতাজাকরন ও হ স রগী/মৎ চাষ পালন িবষেয় িশ ণ 
কম চী 

00 50000.00 200000.00 

২. ি ম ও জনন কম চী  ( ািণ স দ উ য়েনর জ  ও ধ 
সরবরাহ) 

00 00 150000.00 

গ)  ও র িশ   -- -- -- 
   ১. িবিভ  সামািজক সেচতনতা লক কম চী 200000.00 200000.00 200000.00 
   ২. আিদবাসী ও িতবি েদর জ  আয় বধক লক কম চী 00 119498.94 450000.00 
০২। ব গত অবকাঠােমা  -- -- -- 
ক) পিরবহন ও যাগােযাগ -- -- -- 
   ১. রা া িনমাণ ও সং ার  1730317.00 2460512.00 3500000.00 
   ২. স  বা কালভাট িনমাণ ও সং ার / েটকশান ওয়াল 482964.00 1340288.00 2500000.00 
   ৩. প ী ত কম চী ( হিনমাণ ও ব গত পিরক না) 648511.00 200000.00 350000.00 
খ) জন া   -- -- -- 
   ১. িব  পানীয় ও জল সরবরাহ লক কম চী 100000.00 400000.00 550000.00 
   ২. া  স ত পায়খানা/ িরং াব িবতরণ  200000.00 562497.00 680000.00 
   ৩. প ী জন া  িবষয়ক কম চী 00 100000.00 150000.00 
০৩। আথ-সামািজক অবকাঠােমা । -- -- -- 
ক) িশ া ও উ য়ন  -- -- -- 
   ১. িশ া িত ােন অবকাঠােমা উ য়ন  4045649.00 4000000.00 3500000.00 
   2. িশ া িত ােন িবিভ  উপকরণ সরবরাহ 2874482.00 894503.00 950000.00 
   3. মধাবী ও দাির  ছা /ছা ীেদর িশ া উপকরণ সরবরাহ 00 200000.00 350000.00 
   4. আিদবাসী ও িতবি েদর মােঝ ি / উপকরণ দান  200000.00 200000.00 320000.00 
   5. খলার মাঠ সং ার ও উ য়ন  975715.00 349777.00 360000.00 
খ) া  ও সমাজ ক াণ -- -- -- 
   ১. কিমউিন  ি িনেকর উপকরণ সরবরাহ/‡givgZ/Dbœqb 392703.00 541487.00 450000.00 
   ২. পিরবার পিরক না ইিপআই কম চী/ া গত াথিমক পিরচযা 

লক ক া / সিমনার 
00 100000.00 200000.00 

   ৩. র ািবশ ভ াকিসন সরবরাহ 200000.00 200000.00 350000.00 
গ) ব, ীড়া ও সং িত -- -- -- 
   ১. ব াব/সংগঠন উ য়ন ও দির েদর মােঝ উপকরণ সরবরাহ ও 

িশ ণ দান 
150000.00 150000.00 200000.00 

 ২. িবিভ  িশ া িত ােন খলা ল সা গী িবতরণ 200000.00 200000.00 200000.00 
 ৩. িবিভ  জাতীয় িদবস পালন 00 100000.00 120000.00 

‡gvU= 13700341.00 14614126.94 19065000.০০ 
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য় 

য় িববরণ গত অথ বছেরর 
নীট খরচ 

(২০১৮-২০১৯) 

চলিত অথ বছেরর 
সংেশািধত বােজট 

(২০১৯-২০২০) 

পরবত  বৎসেরর 
বােজট 

(২০২০-২০২১) 
 ৪. সং িতক অ ান 00 00 50000.00 
ঘ) মিহলা ও িশ ক াণ -- -- -- 
   ১. নারীেদর দ তা উ য়ন িবষয়ক িশ ণ  200000.00 200000.00 200000.00 
   ২. নারী উ য়ন আয় বধক লক কম চী সলাই মিশন িবতরণ 00 00 250000.00 
   ৩. সামািজক সেচতনতা কম চী 50000.00 00 250000.00 
   ৪. নারী উ য়ন ফারাম কম চী সলাই মিশন িবতরণ 475000.00 550000.00 300000.00 
০৪। অ ত ািশত ( া িতক েযােগ)/ য় K‡ivbv fvBivm 
cÖwZ‡iva 

00 400000.00 1000000.00 

০৫। বাসাবাড়ী র ণােব ণ খােত য় 00 00 2000000.00 
০৬। অ া  49190.00 50000.00 50000.00 
০৭। উপেজলা পিরষেদর দািয়  ও কত  িবষয়ক িশ ণ  00 00 100000.00 
০৮। উপেজলা পিরচালন ও উ য়ন কে র আওতায় িশ ণ 1000000.00 1000000.00 1000000.00 
০৯। অ িয়ত অথ সমাপণ 00 00 00 

ব পাতার আগত 13700341.০০ 14614126.94 19065000.00 
সবেমাট য় (উ য়ন িহসাব) 15474531.00 16814126.94 24265000.00 

 
ফরম গ 

(িবিধ–৫ া ) 
উপেজলা পিরষেদর িনয়িমত কমচারীেদর িববরণী 

অথ বছরঃ ২০২০-২০২১ 
 

িবভাগ/শাখা িমক 
নং 

পেদর নাম পেদর 
সং া 

বতন ম মহাঘভাতা 
(যিদ 
থােক) 

েদয় 
ভিব ৎ 
তহিবল 

অ া  
ভাতা 

মািসক গড় 
অেথর 

পিরমান 

বাৎসিরক া িলত 

অথ 
ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ ৯ ১০ ১১ 
উপেজলা 
পিরষদ 

১ স ট- া িরক 
কাম 

কি উটার 
অপােরটর 

১ ১০,২০০-
২৪,৬৮০/- 

- -- 170000.00 370000.00 540000.00  

২ জীপ চালক ১ ৯,৩০০-
২২,৪৯০/- 

- -- 2000000.00 320000.00 520000.00  

৩ অিফস সহায়ক ২ ৮,২৫০-
২০,০১০/- 

- -- 150000.00 450000.00 600000.00  

মাট 16,60,0000.00  
 

ফরম ঘ 
(িবিধ-৫ ) 

উপেজলা িবেশষ কান ক  বা বায়েনর জ  সরকার হেত া  অেথ িববরণী 
অথ বছর ২০২০-২০২১ 

 
 

µwgK bs cÖK‡íi bvg I mswÿß weeiYx miKvi nB‡Z cÖvß A‡_© cwigvb m¤¢ve¨ w¯’wZ gšÍe¨ 
- - - - - 
     

 


