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

বাৎসিরক আিথ�ক িববরণী

ইউিনয়ন পিরষদ: রায়ঘািট;   উপেজলা: �মাহনপরু;   �জলা: রাজশাহী  

অথ�বছর: ২০২০-২০২১  

িববরণ িটকা
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�াি�

বৎসেরর �ারি�ক �জরঃ

ব�াংক ৩২৮৭৬.০০ ১৭৪২৩১৫.০০ ১৭৭৫১৯১ ১৭২৭৬০৮

কর ও �রট ৩ ১১১৮১০.০০ ১১১৮১০ ২৫৩২৩০

লাইেস� ও পারিমট িফ ২৯০০০.০০ ২৯০০০ ২৫১৬০

জ� িনব�ন িফ ৫৪০২৫.০০ ৫৪০২৫ ২১৭৭৫

সরকাির অনদুান-ভূিম হ�া�র কর (১%) ৫ ২৬৫২৮০.০০ ২৬৫২৮০

সরকাির অনদুান-সং�াপন ৬ ২০৯২০৪০.০০ ২০৯২০৪০ ১৭৯২০৪০

সরকাির অনদুান-উ�য়ন ৭ ৩৬৯৫৫৪১.০০ ৩৬৯৫৫৪১ ২৯৯৫৩৩৬

�ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান ৯ ৫৬৫৭০০.০০ ৫৩২৩৪৭৮.০০ ৫৮৮৯১৭৮ ৪১৯২১৩৩

অন�ান� �াি� ১২ ২০৫.০০ ৭৯৪৪৬.০০ ৭৯৬৫১ ৩১৪৩৫৫

সব�েমাট ৭৯৩৬১৬ ১৩১৯৮১০০ ১৩৯৯১৭১৬ ১১৩২১৬৩৭

ব�য়

  সাধারণ সং�াপন ১৩ ৭৩৮০০.০০ ১৭৯২০৪০.০০ ১৮৬৫৮৪০ ২০২৫২৪০

উ�য়ন কাজঃ

  �যাগােযাগ ১৪ ৪১১৯৫৪১.০০ ৪১১৯৫৪১ ১৭৫৯৬০৪

  পািন সরবরাহ ১৬ ৭২৪৮১০.০০ ৭২৪৮১০ ৫৪৭২০০

  পয়ঃিন�াশন এবং বজ� ব�ব�াপনা ২০ ২২১৪৩৪.০০ ২২১৪৩৪ ১০১৮০৭

  মানব স�দ উ�য়ন ২১ ৪৬৫৭০০.০০ ৬০০০০.০০ ৫২৫৭০০ ১৯৮৯০০

  অন�ান� ব�য় ২২ ১২৬৬৮৬.০০ ৫৪৮৩৭২৫.০০ ৫৬১০৪১১ ৪৭৫৬৩৭৫

�মাট ৬৬৬১৮৬ ১২৪০১৫৫০ ১৩০৬৭৭৩৬ ৯৩৮৯১২৬

িবিবধ

�মাট

সমাপনী �জর ছাড়া �মাট খরচ ৬৬৬১৮৬ ১২৪০১৫৫০ ১৩০৬৭৭৩৬ ৯৩৮৯১২৬

সমাপনী �জর

  ব�াংক ২৭ ১২৭৪৩০.০০ ৭৯৬৫৫০.০০ ৯২৩৯৮০ ১৭৭৫১৯১

সব�েমাট ৭৯৩৬১৬ ১৩১৯৮১০০ ১৩৯৯১৭১৬ ১১১৬৪৩১৭

ইউিনয়ন পিরষদ: রায়ঘািট;   উপেজলা: �মাহনপরু;   �জলা: রাজশাহী  

https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/3/10/1815381/18153/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/5/10/1815381/18153/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/6/10/1815381/18153/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/7/10/1815381/18153/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/9/10/1815381/18153/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/12/10/1815381/18153/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/13/10/1815381/18153/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/14/10/1815381/18153/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/16/10/1815381/18153/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/20/10/1815381/18153/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/21/10/1815381/18153/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/22/10/1815381/18153/81?
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২০২০-২০২১ বাৎসিরক আিথ�ক িববরণী িটকা

১ একই বৎসের ইউিনয়ন পিরষদ কম�কত�ােদর নাম:

পদিব নাম �মাবাইল ন�র

�চয়ারম�ান �মাঃ খিললরু রহমান ০১৭৮৩৩২৮৭২৭

সদস� �মাসাঃ িনলফুা িবিব ০১৭২১৫৯০৮২৯

সদস� �মাসাঃ কাজিল িবিব ০১৭৪৫৩১৬০৭০

সদস� �মাসাঃ িবিবজান ০১৭৩৭০৯৭৮৬০

সদস� �মাঃ নওশাদ আলী ০১৭১৯৯৬১৪৩১

সদস� �মাঃ আ�ুস ছালাম ০১৭৩৪৩২০০৫১

সদস� �মাঃ আঃ রিহম ০১৭১৯৫৯৬২৬৪

সদস� �মাঃ আবলু খােয়র ০১৭২৬৩৭৬৩৫১

সদস� �মাঃ আইয়ুব আলী ০১৭৫৫৪৫৫৭০৭

সদস� �মাঃ মামনুরু রিশদ ০১৭৮৭৫৩৫৪০৪

সদস� �মাঃ শেমস উি�ন ০১৭২৫৯৫৪২৩৫

সদস� �মাঃ �মাজাে�ল হক ০১৭১৯৯৩২৪৪৩

সদস� �মাঃ ছালাম উি�ন ০১৭৪০০৭৩৯১৩

সিচব �মাসাঃ সলুতানা রািজয়া ০১৭২১৪০০১৮৫

িহসাব সহকারী কাম কি�উটার অপােরটর �মাঃ সাই�ল মরুশািলন ০১৭২৭৪৪৫৪৫৬

২ িহসাব সং�া� ���পূণ� নীিতমালা:

পিরষেদর �াি� ব�েয়র িহসাব িববরণী ��ত করা হেয়েছ িনে�া� তথ� হইেত :

ক। নগদ/ব�াংেকর �লনেদন ।

খ। সরকাির ��জারী ব�াংেকর �লনেদন ।

গ। �াি� ও খরচ - (১) কােজর িবিনমেয় খাদ� (কািবখা) (২) অন�ান� �িত�ান হেত �া� স�ি�

ঘ। �লাকাল গভন��া� সােপাট� �েজ�-৩ (এলিজএসিপ-৩)

িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�াি� খােতর িটকা সমহূ

৩  কর ও �রট

  িবেনাদন কর-িসেনমা

  িবেনাদন কর-যা�া, নাটক ও অন�ান�

  বসতবািড় ১১১৮১০.০০ ১১১৮১০ ২৫৩২৩০

  িবেনাদনমলূক অন�ুান

  ব�বসা, �পশা ও জীিবকা

�মাট ১১১৮১০ ১১১৮১০ ২৫৩২৩০

৫  সরকাির অনদুান-ভূিম হ�া�র কর (১%)

  ভূিম হ�া�র কর (১%) ২৬৫২৮০.০০ ২৬৫২৮০

  অন�ান�

�মাট ২৬৫২৮০ ২৬৫২৮০
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িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

৬  সরকাির অনদুান-সং�াপন

  �সে�টারী ও অন�ান� কম�চারীেদর �বতন ১২১৯৬৪০.০০ ১২১৯৬৪০ ১২১৯৬৪০

  অন�ান�

  �চয়ারম�ান ও সদস�বৃে�র ভাতা ৮৭২৪০০.০০ ৮৭২৪০০ ৫৭২৪০০

�মাট ২০৯২০৪০ ২০৯২০৪০ ১৭৯২০৪০

৭  সরকাির অনদুান-উ�য়ন

  কািবটা ৫৪৪৮৯২.০০ ৫৪৪৮৯২ ৪০০০০০

  িবিবিজ-১ (এলিজএসিপ-৩) ৩৮৯০৬৯.০০ ৩৮৯০৬৯ ৪৪৫৮৫২

  কািবখা

  িবিবিজ-২ (এলিজএসিপ-৩) ৪০৮০৭০.০০ ৪০৮০৭০ ৬৮৮৩৩৯

  িটআর ৫০৬১৯০.০০ ৫০৬১৯০ ৩৪৪৭২০

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০ িদন) ১৪৬১৬০০.০০ ১৪৬১৬০০ ৭৩০৮০০

  অন�ান�

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৩৮৫৭২০.০০ ৩৮৫৭২০ ৩৮৫৬২৫

�মাট ৩৬৯৫৫৪১ ৩৬৯৫৫৪১ ২৯৯৫৩৩৬

৯  �ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান

  িভিজএফ ২২৫৭৪৮৯.০০ ২২৫৭৪৮৯ ১৩২৭২০৯

  উপেজলা পিরষদ হেত �া� ৫৬৫৭০০.০০ ৫৬৫৭০০

  অন�ান�

  এিডিপ

  িভিজিড ৩০৬৫৯৮৯.০০ ৩০৬৫৯৮৯ ২৮৬৪৯২৪

�মাট ৫৬৫৭০০ ৫৩২৩৪৭৮ ৫৮৮৯১৭৮ ৪১৯২১৩৩

১২  অন�ান� �াি�

  পরুাতন িহসাব ব�কৃত উে�ালন

  ব�াংক সদু ২০৫.০০ ২০৫ ১১০৪

  অন�ান� �াি� (এলিজএসিপ এর �ারি�ক �জেরর সদু)

  �াম আদালত িফ

  শরীক �ক� ৭৯৪৪৬.০০ ৭৯৪৪৬ ৩১৩২৫১

�মাট ২০৫ ৭৯৪৪৬ ৭৯৬৫১ ৩১৪৩৫৫

ব�য় খােতর িটকা সমহূ

১৩  সাধারণ সং�াপন

  অন�ান� সং�াপন ব�য়

  �চয়ারম�ান ও সদস�েদর স�ানী ৬৩৮০০.০০ ৫৭২৪০০.০০ ৬৩৬২০০ ৮০৫৬০০

  সিচব ও কম�চারীেদর �বতন ও ভাতা ১২১৯৬৪০.০০ ১২১৯৬৪০ ১২১৯৬৪০

  ট�া� আদােয়র কােজ ব�য় ১০০০০.০০ ১০০০০

�মাট ৭৩৮০০ ১৭৯২০৪০ ১৮৬৫৮৪০ ২০২৫২৪০

১৪  �যাগােযাগ

  িটআর ৪২৬৪০৩.০০ ৪২৬৪০৩ ১৮৫১৪৬

  কািবখা
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িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  ১% ভূিম হ�া�র কর ৯৯৪৮০.০০ ৯৯৪৮০ ৬৪৮১০

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন) ১৪৬১৬০০.০০ ১৪৬১৬০০ ৭৩০৮০০

  িনজ� তহিবল ১৭৪০০০

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১৫৮৭১৬৬.০০ ১৫৮৭১৬৬ ৪০৪৮৪৮

  কািবটা ৫৪৪৮৯২.০০ ৫৪৪৮৯২ ২০০০০০

  এিডিপ

�মাট ৪১১৯৫৪১ ৪১১৯৫৪১ ১৭৫৯৬০৪

১৬  পািন সরবরাহ

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১৫২০০০.০০ ১৫২০০০ ২৭৩৬০০

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৫৭২৮১০.০০ ৫৭২৮১০ ২৭৩৬০০

  কািবটা

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

�মাট ৭২৪৮১০ ৭২৪৮১০ ৫৪৭২০০

২০  পয়ঃিন�াশন এবং বজ� ব�ব�াপনা

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ২১৪৪৩৪.০০ ২১৪৪৩৪

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১০১৮০৭

  কািবটা �সালার প�ােনল �াপন

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর ৭০০০.০০ ৭০০০

�মাট ২২১৪৩৪ ২২১৪৩৪ ১০১৮০৭

২১  মানব স�দ উ�য়ন

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১৯৮৯০০

  কািবটা

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর ৬০০০০.০০ ৬০০০০

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল ৪৬৫৭০০.০০ ৪৬৫৭০০
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ইউিপ সিচব(�া�র ও িসল) 

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

মিহলা সদস�(�া�র ও িসল) 

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

�চয়ারম�ান(�া�র ও িসল) 

িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�মাট ৪৬৫৭০০ ৬০০০০ ৫২৫৭০০ ১৯৮৯০০

২২  অন�ান� ব�য়

  আপ�ায়ন ১৪৭০.০০ ১৪৭০ ২১৮০

  িবিবধ ৪৬৪৬.০০ ১৫৯২৩৩.০০ ১৬৩৮৭৯ ৪৮০৩১

  িভিজএফ ২২৫৭৪৮৯.০০ ২২৫৭৪৮৯ ১৩২৭২০৯

  ভ�াট (এলিজএসিপ) ৮৬৮১৩

  ব�াংক চাজ� (১% ভূিম হ�া�র তহিবল) ১০১৪.০০ ১০১৪ ৮০৫

  কািবটা �সালার প�ােনল �াপন ২০০০০০

  পি�কা ১২০০.০০ ১২০০ ২৬৯০

  িটআর (ধম�ীয় �িত�ােনর উ�য়ন)

  িব�ৎ িবল ২৩৯০৯.০০ ২৩৯০৯ ১১১৬৩

  মিনহারী ২৪২০২.০০ ২৪২০২ ৭০৫০

  আয়কর (এলিজএসিপ) ২৩১৫০

  ভ�াট (১% তহিবল)

  ফেটাকিপ ১০০০০.০০ ১০০০০ ৬৬৭০

  ইউিপ ভবন সং�ার (১% তহিবল হেত) ০.০০

  ভাড়া

  জ� িনব�ন ব�য় ৫৪০২৫.০০ ৫৪০২৫ ১৪০০০

  �ালানী �তল ৬০০০.০০ ৬০০০

  ব�াংক চাজ� (এলিজএসিপ) ৫০

  িবিজিড ৩০৬৫৯৮৯.০০ ৩০৬৫৯৮৯ ২৮৬৪৯২৪

  ভ�াট (িনজ�)

  ব�াংক চাজ� (িনজ�) ১২৩৪.০০ ১২৩৪ ২০২৫

  িটআর �সালার প�ােনল �াপন ১৫৯৫৭৪

  ব�াংক চাজ� (জ� িনব�ন) ৪১

�মাট ১২৬৬৮৬ ৫৪৮৩৭২৫ ৫৬১০৪১১ ৪৭৫৬৩৭৫
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