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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: ২০১৭-২০১৮  

িববরণ িটকা
২০১৭-২০১৮

২০১৬-২০১৭
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�াি�

বৎসেরর �ারি�ক �জরঃ

ব�াংক ২১৩০২১.০০ ৯০৭৫৯৪.০০ ১১২০৬১৫

কর ও �রট ৩ ৯২৫১৭৫.০০ ০.০০ ৯২৫১৭৫

স�ি�র ভাড়া ও লাভজিনত িফ ১৪১৫০.০০ ০.০০ ১৪১৫০

জ� িনব�ন িফ ৪০০০০.০০ ০.০০ ৪০০০০

ইজারা ৪ ১২৭৬৩.০০ ০.০০ ১২৭৬৩

সরকাির অনদুান-ভূিম হ�া�র কর (১%) ৫ ০.০০ ১৩৩১০০.০০ ১৩৩১০০

সরকাির অনদুান-সং�াপন ৬ ০.০০ ১৫১৬৫৪৭.০০ ১৫১৬৫৪৭

সরকাির অনদুান-উ�য়ন ৭ ০.০০ ৬২৮৭০৩৪.০০ ৬২৮৭০৩৪

�ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান ৯ ০.০০ ২৩৬০৩০৪.০০ ২৩৬০৩০৪

সব�েমাট ১২০৫১০৯ ১১২০৪৫৭৯ ১২৪০৯৬৮৮

ব�য়

  সাধারণ সং�াপন ১৩ ৯৫৪০৫২.০০ ১৫১৬৫৪৭.০০ ২৪৭০৫৯৯

উ�য়ন কাজঃ

  �যাগােযাগ ১৪ ২৫০০০.০০ ৪৪৫২৭৫৯.০০ ৪৪৭৭৭৫৯

  পািন সরবরাহ ১৬ ০.০০ ১৩৩০০০.০০ ১৩৩০০০

  কৃিষ এবং বাজার ১৯ ৭৬০০০.০০ ৩৮০০.০০ ৭৯৮০০

  মানব স�দ উ�য়ন ২১ ০.০০ ৮৪৮০০০.০০ ৮৪৮০০০

  অন�ান� ব�য় ২২ ০.০০ ২৪৫০৮৫৬.০০ ২৪৫০৮৫৬

�মাট ১০৫৫০৫২ ৯৪০৪৯৬২ ১০৪৬০০১৪

িবিবধ

  িবিবধ অন�ান� ব�য় ২৫ ০.০০ ৩৩৫০.০০ ৩৩৫০

�মাট ৩৩৫০ ৩৩৫০

সমাপনী �জর ছাড়া �মাট খরচ ১০৫৫০৫২ ৯৪০৮৩১২ ১০৪৬৩৩৬৪

https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/3/7/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/4/7/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/5/7/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/6/7/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/7/7/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/9/7/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/13/7/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/14/7/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/16/7/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/19/7/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/21/7/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/22/7/1811237/18112/81?
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/25/7/1811237/18112/81?
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িববরণ িটকা
২০১৭-২০১৮

২০১৬-২০১৭
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

সমাপনী �জর

  ব�াংক ২৭ ১৫০০৫৭.০০ ১৭৯৬২৬৭.০০ ১৯৪৬৩২৪

সব�েমাট ১২০৫১০৯ ১১২০৪৫৭৯ ১২৪০৯৬৮৮

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

২০১৭-২০১৮ 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

২ িহসাব সং�া� ���পূণ� নীিতমালা:
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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
২০১৭-২০১৮

২০১৬-২০১৭
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�াি� খােতর িটকা সমহূ

৩  কর ও �রট

  বসতবািড় ৯২৫১৭৫.০০ ০.০০ ৯২৫১৭৫

�মাট ৯২৫১৭৫ ৯২৫১৭৫

৪  ইজারা

  হাট বাজার ১২৭৬৩.০০ ০.০০ ১২৭৬৩

�মাট ১২৭৬৩ ১২৭৬৩

৫  সরকাির অনদুান-ভূিম হ�া�র কর (১%)

  ভূিম হ�া�র কর (১%) ০.০০ ১৩৩১০০.০০ ১৩৩১০০

�মাট ১৩৩১০০ ১৩৩১০০

৬  সরকাির অনদুান-সং�াপন

  �চয়ারম�ান ও সদস�বৃে�র ভাতা ০.০০ ৫৭২৪০০.০০ ৫৭২৪০০

  �সে�টারী ও অন�ান� কম�চারীেদর �বতন ০.০০ ৯৪৪১৪৭.০০ ৯৪৪১৪৭

�মাট ১৫১৬৫৪৭ ১৫১৬৫৪৭

৭  সরকাির অনদুান-উ�য়ন

  িবিবিজ-১ (এলিজএসিপ-৩) ০.০০ ২৬১৪৭৭৫.০০ ২৬১৪৭৭৫

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০ িদন) ০.০০ ২৬৬৮২৫৯.০০ ২৬৬৮২৫৯

  কািবটা ০.০০ ৬১৬৫০০.০০ ৬১৬৫০০

  িটআর ০.০০ ৩৮৭৫০০.০০ ৩৮৭৫০০

�মাট ৬২৮৭০৩৪ ৬২৮৭০৩৪

৯  �ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান

  িভিজিড ০.০০ ১৮৯৪১০৪.০০ ১৮৯৪১০৪

  িভিজএফ ০.০০ ৪৬৬২০০.০০ ৪৬৬২০০

�মাট ২৩৬০৩০৪ ২৩৬০৩০৪

ব�য় খােতর িটকা সমহূ

১৩  সাধারণ সং�াপন

  �চয়ারম�ান ও সদস�েদর স�ানী ০.০০ ৫৭২৪০০.০০ ৫৭২৪০০

  সিচব ও কম�চারীেদর �বতন ও ভাতা ০.০০ ৯৪৪১৪৭.০০ ৯৪৪১৪৭
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----------------------------- 

ইউিপ সিচব(�া�র ও িসল) 

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

মিহলা সদস�(�া�র ও িসল) 

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

�চয়ারম�ান(�া�র ও িসল) 

িববরণ
২০১৭-২০১৮

২০১৬-২০১৭
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  অন�ান� সং�াপন ব�য় ৯৫৪০৫২.০০ ০.০০ ৯৫৪০৫২

�মাট ৯৫৪০৫২ ১৫১৬৫৪৭ ২৪৭০৫৯৯

১৪  �যাগােযাগ

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ০.০০ ১৪৭২৫০০.০০ ১৪৭২৫০০

  িনজ� তহিবল ২৫০০০.০০ ০.০০ ২৫০০০

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন) ০.০০ ২৬৬৮২৫৯.০০ ২৬৬৮২৫৯

  কািবটা ০.০০ ৩১২০০০.০০ ৩১২০০০

�মাট ২৫০০০ ৪৪৫২৭৫৯ ৪৪৭৭৭৫৯

১৬  পািন সরবরাহ

  ১% ভূিম হ�া�র কর ০.০০ ১৩৩০০০.০০ ১৩৩০০০

�মাট ১৩৩০০০ ১৩৩০০০

১৯  কৃিষ এবং বাজার

  িনজ� তহিবল ৭৬০০০.০০ ০.০০ ৭৬০০০

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ০.০০ ৩৮০০.০০ ৩৮০০

�মাট ৭৬০০০ ৩৮০০ ৭৯৮০০

২১  মানব স�দ উ�য়ন

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ০.০০ ৮৪৮০০০.০০ ৮৪৮০০০

�মাট ৮৪৮০০০ ৮৪৮০০০

২২  অন�ান� ব�য়

  ভ�াট (এলিজএসিপ) ০.০০ ১৪৩০৩.০০ ১৪৩০৩

  িবিবধ ০.০০ ৭৬২৪৯.০০ ৭৬২৪৯

  িবিজিড ০.০০ ১৮৯৪১০৪.০০ ১৮৯৪১০৪

  িভিজএফ ০.০০ ৪৬৬২০০.০০ ৪৬৬২০০

�মাট ২৪৫০৮৫৬ ২৪৫০৮৫৬

২৫  িবিবধ অন�ান� ব�য়

  িবিবধ অন�ান� ব�য় ০.০০ ৩৩৫০.০০ ৩৩৫০

�মাট ৩৩৫০ ৩৩৫০

�িতেবদন ��েতর সময়: ১২ �সে��র ২০২১ | ০২:৪৩:২৭ অপরা�
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