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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: ২০২১-২০২২  

�কায়াট�ার: তৃতীয় (জানয়ুারী, �ফ�য়াির, মাচ�)  

িববরণ িটকা
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�াি�

বৎসেরর �ারি�ক �জরঃ

ব�াংক ১৩৯০.০০ ৯১৯৮৪.০০ ৯৩৩৭৪

কর ও �রট ৩ ১৪৫৮১০.০০ ০.০০ ১৪৫৮১০

লাইেস� ও পারিমট িফ ১২০০০.০০ ১২০০০

জ� িনব�ন িফ ৪২০০০.০০ ৪২০০০

সরকাির অনদুান-সং�াপন ৬ ৩৫০০০.০০ ৪৭৩৭৮৮.০০ ৫০৮৭৮৮

সরকাির অনদুান-উ�য়ন ৭ ০.০০ ২৩৫০০.০০ ২৩৫০০

�ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান ৯ ০.০০ ৬৭২০৩৩.০০ ৬৭২০৩৩

সব�েমাট ২৩৬২০০ ১২৬১৩০৫ ১৪৯৭৫০৫

ব�য়

  সাধারণ সং�াপন ১৩ ১৫০০০.০০ ৪৭৩৭৮৮.০০ ৪৮৮৭৮৮

উ�য়ন কাজঃ

  মানব স�দ উ�য়ন ২১ ০.০০ ২১০০০.০০ ২১০০০

  অন�ান� ব�য় ২২ ১১৪৫০০.০০ ৬৯৭০৩৩.০০ ৮১১৫৩৩

�মাট ১২৯৫০০ ১১৯১৮২১ ১৩২১৩২১

িবিবধ

  অিডট ১৫০০০.০০ ১৫০০০

�মাট ১৫০০০ ১৫০০০

সমাপনী �জর ছাড়া �মাট খরচ ১৪৪৫০০ ১১৯১৮২১ ১৩৩৬৩২১

সমাপনী �জর

  ব�াংক ২৭ ৯১৭০০.০০ ৬৯৪৮৪.০০ ১৬১১৮৪

সব�েমাট ২৩৬২০০ ১২৬১৩০৫ ১৪৯৭৫০৫

https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/3/13/1811237/18112/81?quarter_id=3
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/6/13/1811237/18112/81?quarter_id=3
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/7/13/1811237/18112/81?quarter_id=3
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/9/13/1811237/18112/81?quarter_id=3
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/13/13/1811237/18112/81?quarter_id=3
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/21/13/1811237/18112/81?quarter_id=3
https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs/tika-details/22/13/1811237/18112/81?quarter_id=3


7/21/22, 2:58 PM বাৎসিরক আিথ �ক িববরণী • �লাকাল গভন ��া� সােপাট� �েজ�-৩ (এল�জএসিপ-৩)

https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs?89493 2/5

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

২০২১-২০২২ 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

সংরি�ত মিহলা সদস� �মাছা:কেমলা ০১৭৬৭৫৮১৫৫৫

সদস� �মা:ইসরাইল সরকার ০১৭২৫৬৭০৪৭৫

সদস� �মা:মজন ুসািখদার ০১৭৫০২৫৮৬৯২

সদস� �মা:আিনসার রহমান �শখ ০১৭২৭২৪৯৮৪৮

সংরি�ত মিহলা সদস� �মাছাঃ মেনায়ারা িবিব ০১৭৭৪৫৯২৫০৮

সংরি�ত মিহলা সদস� �মাছাঃ মনুজয়ুারা িবিব ০১৭০৯৯৩৭৪৬৭

সদস� �মাঃ বকুল সরদার ০১৭৩৭৩১১৫৭৭

সদস� �মাঃ ওিহ�র রহমান �মা�া ০১৭৪০৯৭৩১৯৮

সদস� �মাঃ মােজ�র রহমান ০১৭১৪৬৫৯১৪৪

সদস� �মাঃ লৎুফর রহমান �াং ০১৭২২৭৩১৯৬৪

সদস� �মাঃ আমান  উ�া খামা� ০১৭৬৭২৫৩৬৪৪

সদস� �মাঃ িফেরাজ �হােসন �চৗধরুী ০১৭৩৮৪৫৩৩৬৫

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
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�াি� খােতর িটকা সমহূ

৩  কর ও �রট

  িবেনাদন কর-যা�া, নাটক ও অন�ান�

  বসতবািড় ১১৯৬১০.০০ ১১৯৬১০

  িবেনাদনমলূক অন�ুান

  ব�বসা, �পশা ও জীিবকা ২৬২০০.০০ ২৬২০০

  িবেনাদন কর-িসেনমা
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িববরণ
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�মাট ১৪৫৮১০ ১৪৫৮১০

৬  সরকাির অনদুান-সং�াপন

  �সে�টারী ও অন�ান� কম�চারীেদর �বতন ৩৩০৬৮২.০০ ৩৩০৬৮২

  অন�ান� ৩৫০০০.০০ ৩৫০০০

  �চয়ারম�ান ও সদস�বৃে�র ভাতা ১৪৩১০৬.০০ ১৪৩১০৬

�মাট ৩৫০০০ ৪৭৩৭৮৮ ৫০৮৭৮৮

৭  সরকাির অনদুান-উ�য়ন

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  কািবটা

  িবিবিজ-১ (এলিজএসিপ-৩)

  কািবখা

  িবিবিজ-২ (এলিজএসিপ-৩)

  িটআর

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০ িদন)

  অন�ান� ২৩৫০০.০০ ২৩৫০০

�মাট ২৩৫০০ ২৩৫০০

৯  �ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান

  িভিজএফ

  উপেজলা পিরষদ হেত �া�

  অন�ান�

  এিডিপ

  িভিজিড ৬৭২০৩৩.০০ ৬৭২০৩৩

�মাট ৬৭২০৩৩ ৬৭২০৩৩

ব�য় খােতর িটকা সমহূ

১৩  সাধারণ সং�াপন

  সিচব ও কম�চারীেদর �বতন ও ভাতা ৩৩০৬৮২.০০ ৩৩০৬৮২

  ট�া� আদােয়র কােজ ব�য়

  অন�ান� সং�াপন ব�য় ১৫০০০.০০ ১৫০০০

  �চয়ারম�ান ও সদস�েদর স�ানী ১৪৩১০৬.০০ ১৪৩১০৬

�মাট ১৫০০০ ৪৭৩৭৮৮ ৪৮৮৭৮৮

২১  মানব স�দ উ�য়ন

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ২১০০০.০০ ২১০০০

  কািবটা
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----------------------------- 

ইউিপ সিচব(�া�র ও িসল) 

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

মিহলা সদস�(�া�র ও িসল) 

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

�চয়ারম�ান(�া�র ও িসল) 

িববরণ
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  এিডিপ

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

�মাট ২১০০০ ২১০০০

২২  অন�ান� ব�য়

  ইউিপ ভবন সং�ার (১% তহিবল হেত)

  জ� িনব�ন ব�য় ৪২০০০.০০ ৪২০০০

  ব�াংক চাজ� (এলিজএসিপ)

  আপ�ায়ন

  িভিজএফ

  ভ�াট (িনজ�)

  ব�াংক চাজ� (িনজ�)

  িটআর �সালার প�ােনল �াপন

  ব�াংক চাজ� (জ� িনব�ন)

  িবিবধ ৩৫০০০.০০ ২৫০০০.০০ ৬০০০০

  িটআর (ধম�ীয় �িত�ােনর উ�য়ন)

  মিনহারী ৩৭৫০০.০০ ৩৭৫০০

  ভ�াট (এলিজএসিপ)

  ব�াংক চাজ� (১% ভূিম হ�া�র তহিবল)

  কািবটা �সালার প�ােনল �াপন

  পি�কা

  িব�ৎ িবল

  ভাড়া

  আয়কর (এলিজএসিপ)

  �ালানী �তল

  িবিজিড ৬৭২০৩৩.০০ ৬৭২০৩৩

  ভ�াট (১% তহিবল)

  ফেটাকিপ

�মাট ১১৪৫০০ ৬৯৭০৩৩ ৮১১৫৩৩
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�িতেবদন ��েতর সময়: ২১ জলুাই ২০২২ | ০১:৪৯:২৮ অপরা�


