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

বাৎসিরক আিথ�ক িববরণী

ইউিনয়ন পিরষদ: �গায়ালকা�ী;   উপেজলা: বাঘমারা;   �জলা: রাজশাহী  

অথ�বছর: ২০২০-২০২১  

িববরণ িটকা
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�াি�

বৎসেরর �ারি�ক �জরঃ

ব�াংক ৬৮৫২০.০০ ১৮৬৬৭৮৫.০০ ১৯৩৫৩০৫ ২১৩০২৩৯

কর ও �রট ৩ ৫৯৪১২৫.০০ ৫৯৪১২৫ ৬৫১১৪০

জ� িনব�ন িফ ৪৬৩২৫.০০ ৪৬৩২৫ ১০৩৬৫

লাইেস� ও পারিমট িফ ১০৬৭০০.০০ ১০৬৭০০ ১৬৫৫৬০

সরকাির অনদুান-সং�াপন ৬ ০.০০ ২১৪২০২০.০০ ২১৪২০২০ ২১২০৮২২

সরকাির অনদুান-উ�য়ন ৭ ০.০০ ৪৯১২৪৩৭.০০ ৪৯১২৪৩৭ ৫২৮৫৩৯২

�ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান ৯ ১২৬০৪৩.০০ ৫০৬৬২১৪.০০ ৫১৯২২৫৭ ৫৮৩১১৪৭

অন�ান� �াি� ১২ ৬৪৯৪.০০ ৬৪৯৪ ১১১০০

সব�েমাট ৯৪৮২০৭ ১৩৯৮৭৪৫৬ ১৪৯৩৫৬৬৩ ১৬২০৫৭৬৫

ব�য়

  সাধারণ সং�াপন ১৩ ৫৪৩৩২৫.০০ ২১৪২০২০.০০ ২৬৮৫৩৪৫ ২৫১৪২০৪

উ�য়ন কাজঃ

  �যাগােযাগ ১৪ ৪১৯৩৬৭৩.০০ ৪১৯৩৬৭৩ ৪৩৪১৬০০

  �া�� ১৫ ৬৩৯০০.০০ ৮৬৭৮২১.০০ ৯৩১৭২১ ৪৯৫৯৪৫

  পািন সরবরাহ ১৬ ৫২০১৯০.০০ ৫২০১৯০

  িশ�া ১৭ ১০০০০.০০ ১০০০০ ১৮৪৫০০

  �াকৃিতক স�দ ব�ব�াপনা ১৮ ১৮৪০০.০০ ১৮৪০০ ১০৩৬৫

  পয়ঃিন�াশন এবং বজ� ব�ব�াপনা ২০ ১৪৮৭৭০.০০ ১৪৮৭৭০

  অন�ান� ব�য় ২২ ৯৫৬৬৭.০০ ৪৪৪১৮৭০.০০ ৪৫৩৭৫৩৭ ৬৮৬৭৮৪৬

�মাট ৭২১২৯২ ১২৩২৪৩৪৪ ১৩০৪৫৬৩৬ ১৪৪১৪৪৬০

িবিবধ

  িবিবধ অন�ান� ব�য় ২৫ ৩০০০০.০০ ৮৫০০০০.০০ ৮৮০০০০

�মাট ৩০০০০ ৮৫০০০০ ৮৮০০০০

https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/3/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/6/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/7/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/9/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/12/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/13/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/14/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/15/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/16/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/17/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/18/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/20/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/22/10/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/25/10/1811237/18112/81?
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িববরণ িটকা
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

সমাপনী �জর ছাড়া �মাট খরচ ৭৫১২৯২ ১৩১৭৪৩৪৪ ১৩৯২৫৬৩৬ ১৪৪১৪৪৬০

সমাপনী �জর

  ব�াংক ২৭ ১৯৬৯১৫.০০ ৮১৩১১২.০০ ১০১০০২৭ ১৯৩৫৩০৫

সব�েমাট ৯৪৮২০৭ ১৩৯৮৭৪৫৬ ১৪৯৩৫৬৬৩ ১৬৩৪৯৭৬৫

ইউিনয়ন পিরষদ: �গায়ালকা�ী;   উপেজলা: বাঘমারা;   �জলা: রাজশাহী  

২০২০-২০২১ বাৎসিরক আিথ�ক িববরণী িটকা

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

পদিব নাম �মাবাইল ন�র

�চয়ারম�ান �মা:আলমগীর সরকার ০১৭১১৮২৪৭১৩

সিচব �মা:আ�ুল বািরক ০১৭২২৬২৯০৭৬

সদস� �মাছা:কেমলা ০১৭৬৭৫৮১৫৫৫

সদস� �মাছা:মেমনা ০১৭৮৭৩৩৩০০৩

সদস� �মাছা:�রােকয়া �বগম ০১৭২৪৩৮৪৭৪৭

সদস� �মা:ইসরাইল সরকার ০১৭২৫৬৭০৪৭৫

সদস� �মা:আেবদ আলী �মা�া ০১৭৮৫৪৯০৭৮৪

সদস� �মা:আ:কিরম �মা�া ০১৭৩৩২৩৩৫১২

সদস� �মা:�মাবারক �হােসন ০১৭১৭২৩৫৪৩৩

সদস� �মা:মজন ুসািখদার ০১৭৫০২৫৮৬৯২

সদস� �মা:নাজমলু হক ০১৭৬৮৯২৭৫০৯

সদস� �মা:আেবদ আলী খামা� ০১৭৫০৭২৪৫৫৫

সদস� �মা:আিনসার রহমান �শখ ০১৭২৭২৪৯৮৪৮

সদস� �মা:মাহবরু রহমান �শখ ০১৭১০১৩৯৭৭৭

উেদ�া�া �মাঃ জাফর ইকবাল ০১৭১২৫৩৪৮৯১

িহসাব সহকারী কাম কি�উটার অপােরটর �মাঃ শািহন আলম ০১৭২৩৮৮৬১৯৩

�াম পিুলশ (দফাদার) �মাঃ আঃ রিহম ০১৭১৭৩৪৬২৭০

�াম পিুলশ (মহ�াদার) �মাঃ জালাল উি�ন ০১৭২৮৭১৮২৭৩

�াম পিুলশ (মহ�াদার) �মাঃ মাসদু রানা ০১৭৮০৭৮০৯৪৪

�াম পিুলশ (মহ�াদার) �মাঃ জাহা�ীর আলম ০১৭২৩৫৯১৭৩৮

�াম পিুলশ (মহ�াদার) �মাঃ আঃ হািকম ০১৭৩৪১৬১৯০৮

�াম পিুলশ (মহ�াদার) �মাঃ কাম�ল হাসান ০১৭১৪৯২৩৩৭৮

�াম পিুলশ (মহ�াদার) �মাঃ আঃ জ�ার ০১৭৪৬৮৪২৪৭৮

�াম পিুলশ (মহ�াদার) �মাঃ কাউছার আলী ০১৭৪৫৫৫৯৫১৬

�াম পিুলশ (মহ�াদার) �মাঃ জািহ�ল ইসলাম ০১৭৪৫৫৫৯৫১৫

�াম পিুলশ (মহ�াদার) �মাঃ আসলাম সরদার ০১৭৩৭৪৩০৫৯৭
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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 ৫৬০৭১০.০০ ৫৬০৭১০ ৬২০৪৪০

  িবেনাদনমলূক অন�ুান

  ব�বসা, �পশা ও জীিবকা ৩৩৪১৫.০০ ৩৩৪১৫ ৩০৭০০

�মাট ৫৯৪১২৫ ৫৯৪১২৫ ৬৫১১৪০

৬  সরকাির অনদুান-সং�াপন

  �চয়ারম�ান ও সদস�বৃে�র ভাতা ৫৭২৪০০.০০ ৫৭২৪০০ ৫৭২৪০০

  �সে�টারী ও অন�ান� কম�চারীেদর �বতন ১৫৬৯৬২০.০০ ১৫৬৯৬২০ ১৫৪৮৪২২

  অন�ান�

�মাট ২১৪২০২০ ২১৪২০২০ ২১২০৮২২

৭  সরকাির অনদুান-উ�য়ন

  িটআর ৫২০১৯০.০০ ৫২০১৯০ ৪৯২০০০

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০ িদন) ২৫২৮০০০.০০ ২৫২৮০০০ ২৫১২০০০

  অন�ান�

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  কািবটা ৬২০০০০.০০ ৬২০০০০

  িবিবিজ-১ (এলিজএসিপ-৩) ৬০৭৩৬৩.০০ ৬০৭৩৬৩ ৬৯৫৭৯৯

  কািবখা ৫১১০০০

  িবিবিজ-২ (এলিজএসিপ-৩) ৬৩৬৮৮৪.০০ ৬৩৬৮৮৪ ১০৭৪৫৯৩

�মাট ৪৯১২৪৩৭ ৪৯১২৪৩৭ ৫২৮৫৩৯২

৯  �ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান

  িভিজিড ২৪৬১২১৪.০০ ২৪৬১২১৪ ২৪৬১২১৪
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িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  িভিজএফ ১৭৫৫০০০.০০ ১৭৫৫০০০ ২২৫০০৫৫

  উপেজলা পিরষদ হেত �া� ১২৬০৪৩.০০ ১২৬০৪৩ ৭৩৬২৮

  অন�ান� ৮৫০০০০.০০ ৮৫০০০০ ১০৪৬২৫০

  এিডিপ

�মাট ১২৬০৪৩ ৫০৬৬২১৪ ৫১৯২২৫৭ ৫৮৩১১৪৭

১২  অন�ান� �াি�

  �াম আদালত িফ ৬০০০.০০ ৬০০০ ১১১০০

  শরীক �ক�

  পরুাতন িহসাব ব�কৃত উে�ালন

  ব�াংক সদু ৪৯৪.০০ ৪৯৪

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

�মাট ৬৪৯৪ ৬৪৯৪ ১১১০০

ব�য় খােতর িটকা সমহূ

১৩  সাধারণ সং�াপন

  সিচব ও কম�চারীেদর �বতন ও ভাতা ১৫৬৯৬২০.০০ ১৫৬৯৬২০ ১৫৪৮৪২২

  ট�া� আদােয়র কােজ ব�য় ৫৫৬৭৫.০০ ৫৫৬৭৫ ১০১৮৮২

  অন�ান� সং�াপন ব�য় ১৪৬৬৫০.০০ ১৪৬৬৫০

  �চয়ারম�ান ও সদস�েদর স�ানী ৩৪১০০০.০০ ৫৭২৪০০.০০ ৯১৩৪০০ ৮৬৩৯০০

�মাট ৫৪৩৩২৫ ২১৪২০২০ ২৬৮৫৩৪৫ ২৫১৪২০৪

১৪  �যাগােযাগ

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১০৪৫৬৭৩.০০ ১০৪৫৬৭৩ ১২৩০৯০০

  কািবটা ৬২০০০০.০০ ৬২০০০০

  এিডিপ

  িটআর ২৬৪০০০

  কািবখা ২৬৮০০০

  ১% ভূিম হ�া�র কর

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন) ২৫২৮০০০.০০ ২৫২৮০০০ ২৫১২০০০

  িনজ� তহিবল ৬৬৭০০

�মাট ৪১৯৩৬৭৩ ৪১৯৩৬৭৩ ৪৩৪১৬০০

১৫  �া��

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর ১৮৯০০০

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)
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িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল ৬৩৯০০.০০ ৬৩৯০০ ৭৩৬০০

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৮৬৭৮২১.০০ ৮৬৭৮২১ ২৩৩৩৪৫

  কািবটা

�মাট ৬৩৯০০ ৮৬৭৮২১ ৯৩১৭২১ ৪৯৫৯৪৫

১৬  পািন সরবরাহ

  িটআর ৫২০১৯০.০০ ৫২০১৯০

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  কািবটা

  এিডিপ

�মাট ৫২০১৯০ ৫২০১৯০

১৭  িশ�া

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১০০০০.০০ ১০০০০ ১৮৪৫০০

  কািবটা

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

�মাট ১০০০০ ১০০০০ ১৮৪৫০০

১৮  �াকৃিতক স�দ ব�ব�াপনা

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল ১৮৪০০.০০ ১৮৪০০

  কািবখা

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১০৩৬৫

  কািবটা

  এিডিপ

  িটআর

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)
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িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  কািবটা

�মাট ১৮৪০০ ১৮৪০০ ১০৩৬৫

২০  পয়ঃিন�াশন এবং বজ� ব�ব�াপনা

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১৪৮৭৭০.০০ ১৪৮৭৭০

  কািবটা �সালার প�ােনল �াপন

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

�মাট ১৪৮৭৭০ ১৪৮৭৭০

২২  অন�ান� ব�য়

  িবিবধ ২৯৫০০.০০ ৫৭৪৬৮.০০ ৮৬৯৬৮ ১৩৮৩৫৬৪

  আপ�ায়ন ৬৪৩৫.০০ ৬৪৩৫ ৯৪০৯

  ভ�াট (এলিজএসিপ) ১৩২৭৮০.০০ ১৩২৭৮০ ১২৯১৪০

  িভিজএফ ১৭৫৫০০০.০০ ১৭৫৫০০০ ২২৫০০৫৫

  ব�াংক চাজ� (১% ভূিম হ�া�র তহিবল) ২৫

  কািবটা �সালার প�ােনল �াপন ২৪৩০০০

  পি�কা

  িব�ৎ িবল ৭৯৫১.০০ ৭৯৫১ ৪৫৯৭১

  িটআর (ধম�ীয় �িত�ােনর উ�য়ন)

  আয়কর (এলিজএসিপ) ৩৫৪০৮.০০ ৩৫৪০৮ ৩৬৫৩০

  মিনহারী ২৪৪৫০.০০ ২৪৪৫০ ৬৭৯৩৫

  ভ�াট (১% তহিবল) ৯১.০০ ৯১

  ফেটাকিপ

  ইউিপ ভবন সং�ার (১% তহিবল হেত)

  জ� িনব�ন ব�য় ২৬৯৬৪.০০ ২৬৯৬৪ ৮০৪০

  ভাড়া

  ব�াংক চাজ� (এলিজএসিপ) ২৫০

  �ালানী �তল ৪০৯১

  ভ�াট (িনজ�)

  িবিজিড ২৪৬১২১৪.০০ ২৪৬১২১৪ ২৪৬১২১৪

  ব�াংক চাজ� (িনজ�) ২৭৬.০০ ২৭৬ ৩৮৬

  িটআর �সালার প�ােনল �াপন ২২৮০০০
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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

  ব�াংক চাজ� (জ� িনব�ন) ২৩৬

�মাট ৯৫৬৬৭ ৪৪৪১৮৭০ ৪৫৩৭৫৩৭ ৬৮৬৭৮৪৬

২৫  িবিবধ অন�ান� ব�য়

  িবিবধ অন�ান� ব�য় ৩০০০০.০০ ৮৫০০০০.০০ ৮৮০০০০

�মাট ৩০০০০ ৮৫০০০০ ৮৮০০০০

�িতেবদন ��েতর সময়: ১২ �সে��র ২০২১ | ০২:৩৭:৫৪ অপরা�


