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বািষক উ য়ন পিরক না 

অথ বছর ২০২০-২০২১ 
 
 
 

 
উপেজলা পিরষদ, 

গা র,রাজশাহী 
 



m~wPcÎ 

  cÖ_g Ask 
 
 
 

  cÖv_wgK wfwËZ_¨ 
 

1| f~wgKv .................................................................................................................................  

2|  Dc‡Rjv cwiwPwZ..................................................................................................................... 

3| GK bR‡i `~M©vcyi  Dc‡Rjv cwil`............................................................................................... 
 

 

 

  wØZxq Ask 
 
4| ev‡RU weeiYx.......................................................................................................... 
 
   
      
 
 
 
 
 
5| evwl©K Dbœqb cwiKíbvq M„nxZe¨ cªKímg~n.............................................. 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z…Zxq Ask 



    f~wgKv 
cwiKíbv wK ? 

          m¤ú‡`i myôz e¨envi,Pvwn`v wbiycY I A‡_©i ms¯’v‡bi ga¨ w`‡q h_vh_fv‡e cÖKí ev Í̄evq‡b †h Kvh©µg 

Zv‡K cwiKíbv e‡j| 

 

evwl©K cwiKíbv wK?  

          RbAskMÖnYg~jK cÖwµqvq RbM‡Yi Pvwn`vi wfwË‡Z `xN©‡gqv`x Kvh©µg MÖn‡Yi Rb¨ 01 eQ‡ii Rb¨ 

†hme cÖKí ev¯Íevqb Kiv nq Zv‡K evwl©K cwiKíbv ejv nq| cwiKíbv evwl©K n‡Z cv‡i ev wÎevwl©K n‡Z cv‡i 

Ges cÂevwl©K n‡Z cv‡i| GB cÖ_g `~M©vcyi Dc‡Rjv cwil` BDwbqb cwil‡`i gva¨‡g  M„nxZ cÖKímg~n 

LvZIqvix wefvRb K‡i evwl©K cwiKíbv cÖYq‡b D‡`¨vMx n‡q‡Q|  

cwiKíbvi bxwZmg~nt 

mvaviYZ RvZxq Dbœqb cwiKíbvi Ask wn‡m‡e Ges RbM‡Yi cÖ‡qvR‡bi AMÖvwaKvi we‡ePbv K‡i Dc‡Rjv 

cwil`  cÖKí ev¯Íevqb K‡i _v‡K| ¯’vbxq Pvwn`v, RbM‡Yi cÖ‡qvR‡bi AMÖvwaKvi,m¤ú‡`i cÖvc¨Zv,KvwiMwi 

`¶Zv,`vwi ª̀̈  n«vm I Ab¨vb¨ Avbylw½K welq we‡ePbv K‡i cÖKí evm—evqb I †mev wbwðZ Kivi j‡¶¨ ~̀M©vcyi 

Dc‡Rjv cwil` wbišÍ KvR K‡i hv‡”Q | hvi bxwZmg~n t 

cÖ_gZ,     cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡b mgMÖ Dc‡Rjv‡K GKwU BDwbU wn‡m‡e we‡ePbv Kiv n‡e| 

wØZxqZ,   cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡b Dc‡Rjvi msL¨vMwiô RbM‡Yi cÖ‡qvRb I †mevi welqwU AMÖwaKvi w`‡Z 

n‡e|  

Z…ZxqZ,  wbav©wiZ cÖKímg~n ª̀~Z ev¯Íevqb Kiv n‡e Ges cjøx GjvKvi `vwi ª̀̈  we‡gvP‡b  mnvqK n‡e| 

PZz©_Z,   cÖKí ev¯Íevq‡bi mgq bvix Ges ỳ`©kvMȪ ’ RbM‡Yi Kg©ms¯’v‡bi welqwU we‡ePbv Kiv n‡e| 

cÂgZ,  cÖKí ev¯Íevq‡b Dc‡Rjv cwil`,BDwbqb cwil` I †Rjv cwil‡`i mv‡_ mgšq̂ mvaY K‡i cÖKí 

ev¯Íevqb Kiv n‡e| 

 lôZ,  ˆØZZv cwinv‡ii  Rb¨ cÖKí ev Í̄evq‡b mZ©KZvg~jK e¨e ’̄v wn‡m‡e GKwU WvUv‡eR msi¶‡Yi e¨e ’̄v 

Kiv n‡e| 

mßgZ, cÖKí MÖnY I ev Í̄evq‡bi †¶‡Î Dc‡Rjv cwil` cwi‡ek msi¶Y, Rb¯v̂¯’¨, mvgvwRK wbivcËv I 

mykvm‡bi cÖwZ  we‡kl  ¸iyZ¡v‡ivc Ki‡e |  

AógZ, evwl©K cwiKíbv evm—evq‡b  wewfbœ Drm I wbw`©ó Avq e¨e¯’vi cÖwZ we‡kl `„wó w`‡e| 

begZ, cwi‡e‡ki Dci †bwZevPK cÖfve c‡o G ai‡bi cÖKí ev Í̄evqb †_‡K Dc‡Rjv cwil` weiZ _vK‡e| 

                                     
 
 



 
 
2|  Dc‡Rjv cwiwPwZ  
gyNj m¤ªvU AvKe‡ii kvmbKv‡j GB Dcgnv‡`‡ki gv‡mi bvg, MÖv‡gi bvg, _vbvi bvg bvgKiY Kiv nq| 
cieZ©x‡Z Zv‡nicy‡ii ivRv Kskbvivqb ivq MÖvg¸‡jvi bvg cwieZ©b I cwigvR©b K‡i| ivRvi B”Qvbyhvqx wn› ỳ 
a‡g©i g‡Z ~̀M©v‡`ex  m‡e©v”P †`eZv weavq GB MÖv‡gi bvg wZwb ~̀M©vcyi iv‡Lb| ZLb ~̀M©vcy‡ii GB GjvKv cywVqv 
_vbvi AšÍM©Z wQj| c‡i ivRv wkewkLi ivq kvm‡bi mywe`v‡_© ~̀M©vcyi _vbv cÖwZwôZ K‡i| cieZ©x‡Z e„wUk 
kvmbKvj, cvwK¯Ívb kvmbKvj Ges 1983 wLª. Gi c~e© ch©šÍ ~̀M©vcyi _vbv bv‡g cwiwPZ wQj 14 †m‡Þ¤̂i 1983 
mv‡j `~M©vcyi Dc‡Rjv wnmv‡e AvZ¥cÖKvk K‡i| বতমােন ~̀M©vcyi উপেজলার আয়তন 197.89 বগ© িকেলািমটার, 
লাক সং া 1,84,845 Rb  (2011 mv‡ji Av`g ïgvix Z_¨ Abyhvqx)। 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



GK bR‡i `~M©vcyi Dc‡Rjv 

µwgKbs weeiY msL¨v gšÍe¨ 
01 Dc‡Rjvi AvqZb 197.89 eM© wKt wgt   
02 †gvU †jvK msL¨v 1,84,845 Rb  (2011 mv‡ji Av`g 

ïgvix Z_¨ Abyhvqx) 
 

K) cyiælt 93,551 Rb   
L) gwnjvt 92,294 Rb   

04 BDwbq‡bi msL¨v 07 wU   
05 †gvU ‡fvUvi msL¨v 1,26,940 Rb   

K) cyiælt 62,969 Rb   
L) gwnjv t 63,971 Rb   

06 IqvW© msL¨v 63 wU   
07 †gŠRvi msL¨v 113 wU   
08 MÖv‡gi msL¨v 123 wU   
09 cwiev‡ii msL¨v 42,977 wU   
10 miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq 83 wU   
11 †e-miKvwi †iwRóvi cÖvtwet  00 wU   
12 Avb †iwRóvi cÖv_wgK we`¨vjq  00 wU   
13 Ge‡Z`vqx gv ª̀vmv  01 wU   
14 †KwR ¯‹zj  16 wU   
15 gva¨wgK we`¨vjq 35wU   
16 wbgœ gva¨wgK we`¨vjq 06 wU   
17 `vwLj gv ª̀vmv 13 wU   
18 Avjxg gv ª̀vmv 03 wU   
19 dvwhj gv`ªvmv 01 wU  
20 wWMÖx K‡jR  05 wU   
21 D”P gva¨wgK K‡jR 04 wU   
22 KvwiMix K‡jR 09 wU   
23 e¨vsK  05 wU   
24 WvKNi  01 wU   
25 gmwR`  456 wU   
26 gw›`i 21 wU   
27 MxR©v 01 wU   
28 Gb wR I 30 wU   
29 b`x 02 wU   
30 cyKzi  700wU   
31 WvKevsjv 01 wU   
32 wUDe‡qj 2644 wU   



 
µwgKbs weeiY msL¨v gšÍe¨ 
33 ¯v̂¯’̈  m¤§&Z cvqLvbv 32,642 wU   
34 GwZg Lvbv 00 wU   
35 Lv`¨ ¸`vg 01 wU   
36 †nwjc¨vW bvB  
37 Av`k© MÖvg 01wU   
38 ¸”Q MÖvg 01 wU   
39 Avkªqb  cÖKí 03 wU   
40 K…wl Rwgi cwigvY 20,000 †n±i   

 
 

 
 

GK bR‡i BDwbqb Z_¨vw` 
µtbt BDwci bvg ‡gvU †jvK msL¨v cyiæl gwnjv AvqZb 

(GKi) 

01 bIcvov 27650 13923 13727 7692.04 

02 wKmgZMY‰Ko 21014 10670 10344 6729.49 

03 cvbvbMi 17958 8919 9039 5822.85 

04 ‡`jyqvevox 24675 12373 12302 6797.22 

05 SvjyKv 23688 12102 11586 6296.70 

06 gvwoqv 16554 8370 8184 4130.73 

07 RqbMi 27635 13857 13778 7277.46 

 ‡gvU 1,85,845 93,551 92,294 49,206.99 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

উপেজলা পিরষদ বােজট 
 

অথ বছরঃ ২০২০-২০২১ 
 
 
 
 
 

উপেজলা পিরষদ কাযালয় 
গা র, রাজশাহী 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 



 
ে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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 



 
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¨ 
- - - - - 
     

 
 
 
 



2020-2021 A_© eQ‡ii evwl©K Avq 
 
µwgK bs ‡Kvb LvZ n‡Z cÖvß cwigvY(UvKv) gšÍe¨ 
01 GwWwc †_vK eivÏ 97,33,400/-  

02 GwWwc we‡kl eivÏ K‡ivbv fvBivm †gvKv‡ejv 3,00,000/-  

03 Dc‡Rjv cwiPvjb I Dbœqb cÖKí n‡Z cÖvß 70,00,000/-  

04 ivR¯ ̂DØ„Ë GwWwc Lv‡Z ¯’vbvšÍi 18,45,018/-  

me©‡gvU= 1,88,78,418/-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



wcAvBwm cÖKí            
 
µwgK 

bs 
Kv‡Ri bvg eivÏK…Z 

UvKvi cwigvY 
1| i¨vwek f¨vKwmb mieivn| 

 
200000.00 

2| ~̀M©vcyi Dc‡Rjvi wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b wµ‡KU+dzUKj mieivn| 
 

200000.00 

3| ỳ¯’ gwnjv‡`i `vwi`ªZv `yixKi‡Yi Rb¨ ‡mjvB cÖwkÿY| 
 

200000.00 

4| wZIiKzwo knx ỳjøvi evox n‡Z `wÿY w`‡K †gvRvnv‡ii evox ch©šÍ K…wl Rwgi 
Rjve×Zv ỳixKi‡bi Rb¨ cvBc †Wªb wbg©vY| 

200000.00 

5| SvjyKv BDwci 8bs Iqv‡W©i mvBev‡oi Zv‡n‡Ri evox n‡Z myjZv‡bi evox ch©šÍ 
iv¯Ív wmwm KiY| 
 

200000.00 

6| cwi‡ek ~̀lY †iv‡a ~̀M©vcyi evRv‡i Wvóweb wbg©vY| 
 

200000.00 

7| 1bs bIcvov BDwci wkecyi evwjKv D”P we`¨vj‡q AvmevecÎ mieivn | 
 

200000.00 

8| 3bs cvbvbMi BDwbq‡b wewfbœ Iqv‡W© wis cvBc mieivn I ¯’vcb| 
 

200000.00 

9| 4bs †`jyqvevox BDwbq‡b wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b DPuy wbPz †eÂ mieivn| 
 

200000.00 

10| 5bs SvjyKv BDwbq‡bi wewfbœ wkÿv cÖwZôvb I K¬v‡e †Ljvayjvi mvgMÖx 
(wµ‡KU+dzUej+fwjej+e¨vWwg›Ub †bU mn) mieivn| 

200000.00 

11| 6bs gvwoqv BDwbq‡b wewfbœ Iqv‡W© wis cvBc mieivn I ¯’vcb| 
 

200000.00 

12| Zv‡nicyi †gvnbMÄ cvKv iv¯Ív n‡Z KqvgRgcyi Avdmvi †Rvqv`©v‡ii evox ch©šÍ 
GBP we we KiY| 
 

200000.00 

13| 7bs RqbMi BDwbq‡bi myKvbw`Nx gv ª̀vmvi gmwR‡`i cye© cv‡k cv‡k cÖ‡UKkb 
Iqvj wbg©vY| 
 

200000.00 

14| Dc‡Rjvi wewfbœ ’̄v‡b wis cvBc ¯’vcb 200000.00 

15| Dc‡Rjvi wewfbœ ’̄v‡b wis ¯øve cvBc ¯’vcb 200000.00 

16| wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b ˆeÁvwbK hš¿cvwZ mieivn 200000.00 

17| K‡ivbv fvBivm †gvKv‡ejvq gv¯‹ µq I mieivn 150000.00 

18| K‡ivbv fvBivm †gvKv‡ejvq mvevb, m¨vwbUvBRvi I gv¯‹ µq I mieivn 150000.00 

19| Dc‡Rjv cwiPvjb I Dbœqb cÖK‡íi AvIZvq 07 wU cÖwkÿY  1000000.00 
 

me©‡gvU= 4500000.00 

 



‡UÛvi 
1bs bIcvov BDwbqb cwil` 
µ bs Kv‡Ri bvg UvKvi cwigvY 
1| 1bs bIcvov BDwbq‡b wÿ`ªKvwkcyi wQwÏ‡Ki evwoi wbKU cyKzi av‡i cÖ‡UKkvb 

Iqvj wbg©vY| 
2,06,498/- 

2| 1bs bIcvov BDwbq‡b wkecyi Lv›`vicvov †gvRvnv‡ii evwoi c~e© cv‡k©̂ cÖ‡UKkvb 
Iqvj wbg©vY| 

1,79,962/- 

3| bIcvov D”P we`¨vj‡q GKwU †Mvjevi wbg©vY| 83,195/- 
4| bIcvov Avvjxcyi evRv‡i cvewjK Uq‡jU wbg©vY | 1,51,708/- 
 ‡gvU= 6,21,363/- 

 

2bs wKmgZMY‰Ko BDwbqb cwil` 
µ bs Kv‡Ri bvg UvKvi cwigvY 
1| 2bs wKmgZMY‰Ko BDwbq‡b DRvjLjmx D”P we`¨vj‡q †Mvvjevi wbg©vY| 83,195/- 
2| MY‰Ko AwR‡Zi Rwg n‡Z ˆmq‡`i Rwg ch©šÍ ‡Wªb wbg©vY| 1,26,325/- 
3| ivZzMÖvg Iqv‡R‡`i evwoi cv‡k©̂ K…wl Rwgi cvwb wb®‹vm‡bi Rb¨ BD‡Wªb wbg©vY| 1,30,774/- 
4| ‡Mvcvjcvov B`wi‡mi evwoi cv‡k©̂ miKvix iv¯Ív fvsMb †iv‡a cÖ‡UKkvb Iqvj 

wbg©vY| 
3,22,244/- 

 ‡gvU= 6,62,538/- 
 

3bs cvbvbMi BDwbqb cwil` 
µ bs Kv‡Ri bvg UvKvi cwigvY 
1| ‡Zwejv evRv‡ii cv‡k©̂ cvewjK Uq‡jU wbg©vY | 1,51,708/- 
2| ‡MvbvRxcvov Awai miKv‡ii evox n‡Z cvKv iv¯Ív ch©šÍ iv¯Ív wmwm KiY| 4,82,656/- 
3| gwncvov D”P we`¨vj‡q †Mvjevi wbg©vY| 83,195/- 
4| cvbvbMi evRvi †K› ª̀xq C` Muv gv‡Vi A‡a©K †g‡S wmwm KiY| 2,77,606/- 
5| cvbvbMi Wv½xicvov gv ª̀vmvi cv‡k©̂ iv Í̄v GBPwewe KiY| 1,83,628/- 
 ‡gvU= 11,78,793/- 

 
4bs ‡`jyqvevwo BDwbqb cwil` 
µ bs Kv‡Ri bvg UvKvi cwigvY 
1| wK‡kvicyi miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡q †Mvjevi wbg©vY| 83,195/- 
2| igRv‡bi evwoi cv‡k©̂ miKvix iv¯Ív fvsMb †iv‡a cÖ‡UKkvb Iqvj wbg©vY| 3,61,477/- 
3| AvgMÖvg ¯‹z‡ji cv‡k cvewjK Uq‡jU wbg©vY| 1,51,708/- 
4| wZIiKzwo M½vi cyKz‡ii cv‡k miKvix iv¯Ívi fv½b‡iv‡a cÖ‡UKkvb Iqvj wbg©vY| 2,37,542/- 
 ‡gvU= 8,33,922/- 

5bs SvjyKv BDwbqb cwil` 
µ bs Kv‡Ri bvg UvKvi cwigvY 
1| 5bs Iqv‡W©i nvwoqvcvov miKvix cÖv_wgK we`¨vjq Gi `wÿY w`‡K Rbmvavi‡bi 

Rb¨ ¯v̂¯’¨m¤§Z Uq‡jU wbg©vY | 
1,51,708/- 

2| 1 bs Iqv‡W©i ïKUvi evwo n‡Z DËiw`‡K Rvgv‡ji evwo ch©šÍ iv¯Ív GBPwewe 
KiY| 

4,26,537/- 

3| Kznvo cÖvBgvix we`¨vj‡qi †Ljvi gv‡V †Mvjevi wbg©vY| 75,145/- 
4| cvi‡PŠcyKzwiqvq cvewjK Uq‡jU wbg©vY| 1,51,708/- 
 ‡gvU= 8,05,098/- 



6bs gvwoqv BDwbqb cwil` 
µbs Kv‡Ri bvg UvKvi cwigvY 
1| Kv‡kgcyi Avnv‡`i evwoi wbKU iv Í̄v fv½b †iv‡a MvW© Iqvj wbg©vY| 4,25,056/- 
2| kvnevRcyi mv‡ne Avjxi †`vKvb n‡Z Avwg‡ii evwo ch©šÍ KvPv iv¯Ívi `yB cv‡k 

MvW© Iqvj wbg©vY| 
4,53,813/- 

3| gvwoqv KwgDwbwU wK¬wb‡Ki cwðg cv‡k̂© iv¯Ívi fv½b †iv‡a MvW© Iqvj wbg©vY| 2,23,980/- 
4| cvwjevRvi n‡Z cvbvbMi BDwc iv Í̄vi 4500 wgUvi †PB‡b‡R K…wl Rwgi Rjve×Zv 

†iv‡a BD‡Wªb wbg©vY| 
1,43,728/- 

 ‡gvU= 12,46,577/- 
 

7bs RqbMi BDwbqb cwil` 
µ 
bs 

Kv‡Ri bvg UvKvi cwigvY 

1| 3bs Iqv‡W©i ev`jvi evwoi cv‡k©̂ cvKv iv¯Ívi cvk w`‡q Rjve×Zv ỳwiKi‡bi Rb¨ 
†Wªb wbg©vY| 

3,14,949/- 

2| 6bs Iqv‡W©i †bvbvgvwUqvj K¬v‡ei `wÿY cv‡k mvËv‡ii cyKz‡ii cv‡k cÖ‡UKkvb 
Iqvj wbg©vY| 

1,94,283/- 

3| KvjxMÄ D”P we`¨vj‡qi gv‡V †Mvjevi wbg©vY|  83,185/- 
4| `vIKvw›` nv‡U cvewjK Uq‡jU wbg©vY| 1,51,708/- 
 ‡gvU= 7,44,125/- 

 
Dc‡Rjv cwil`  
µbs Kv‡Ri bvg UvKvi cwigvY 
1| wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b DPz wbPz †eÂ mieivn|  5,50,000/- 
2| ỳt¯’ gwnjv‡`i gv‡S †mjvB †gwkb mieivn I weZiY| 9,42,000/- 
3| cÖwZeÜx I AbMÖmi Rb‡Mvwôi gv‡S ûBj †Pqvi mieivn weZiY| 2,00,000/- 
4| Kvwkgcyi wmwÏ‡Ki cyKz‡ii cv‡o iv¯Ívq cÖ‡UKkvb Iqvj wbg©vY 3,10,000/- 
5| `vIKvw›` K‡jR QvÎ-QvÎx hvZvqv‡Zi myweavi Rb¨ BD‡Wªb mn cÖ‡UKkb Iqvj 

wbg©vY,µm †Wªb Ges GBP we we KiY| 
2,84,002/- 

‡gvU= 
                                                                                                     

22,86,002/- 
 
 
Dc‡Rjv cwiPvjb I Dbœqb cÖKí 
µbs Kv‡Ri bvg UvKvi cwigvY 
1| wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b feb wbg©vY 40,00,000/- 
2| wewfbœ ¯’v‡b cÖ‡UKkb Iqvj wbg©vY 10,00,000/- 
3| Dc‡Rjv ¯v̂¯’̈  Kg‡cø‡· wPwKrmv mnvqK hš¿cvwZ mieivn 10,00,000/- 

‡gvU 60,00,0000/- 
 
 
wcAvBwmi gva¨‡g ev¯ÍevwqZ = 45,00,000/- 
‡UÛv‡ii gva¨‡g ev¯ÍevwqZ =1,43,78,418/- 
me© ‡gvU e¨q   =1,88,78,418/- 
K_vq : GK †KvwU AvUvwk jÿ AvVvËi nvRvi PvikZ AvVv‡iv UvKv 


