
  
ইউইপ বািষক বােজট 

বােজট সার সংে প 
 

িববরন পূববত  বৎসেরর 
কৃত বােজট 

চলিত বৎসেরর 
বােজট বা চলিত 

বৎসেরর 
 সংেসািধত বােজট 

পরবত  বংসেরর 
বােজট 

 ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩ 
অংশ-১ রাজ  িহসাব 

াি  
রাজ   
আনুদান 

২০৫৫৬১ ৪৯৩২৬১৮ ৪৯৩৯৭২০ 
    

   
   

মাট াি  ২০৫৫৬১ ৪৯৩২৬১৮ ৪৯৩৯৭২০ 
বাদ রাজ  ব য় ১৯৮৪৬৬ ৪৮০২২১৬ ৪৭৩৫৩২০ 

রাজ  উদ্বৃ /ঘাটিত(ক)  ৭০৯৫ ১৩০৪০২ ২০৪৪০০ 
অংশ-২ উ য়ন িহসাব 

উ য়ন অনুদান 
৮৩৯৪৪৫৯ ১৬০৬০০০০ ১৮৫৯৮০০০ 

 অন ান  অনদান ও চাদঁা ১১৫৪৩৫৮২ ৯৫৮৪০৮৮ ৭৫৮৪০৮৮ 
মাট(খ) ১৯৯৩৮০৪১ ২৫৬৪৪০৮৮ ২৬১৮২০৮৮ 

মআট া  স দ 
(ক+খ) 

১৯৯৪৫১৩৬ ২৫৭৭৪৪৯০ ২৬৩৮৬৪৮৮ 

বাদ উ য়ন ব য় ১৯৯৭৪৪৫৯ ২৫৬৪৪০৮৮ ২৬১৮২০৮৮ 
সািবক বােজট 
উদ্বৃ /ঘাটিত 

-২৯৩২৩ ১৩০৪০২ ২০৪৪০০ 

মfট ারি ক 
জর(১লাজলুাই) 

২৫১৪৩০৮   

সমাি  জর ২৪৭৭৮৯০   
 মাট বােজট ২২৪৫২৩৪৯ ৩০৫৭৬৭০৬ ৩১১২১৮০৮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ইউিনয়ন পিরষদ বােজট ফরম খ ’ 
[িবিধ ৩(২)এবং আইেনর চতথ তফিসল ব ] 

অথ বৎসর ২০২২-২০২৩ 
অংশ-১ রাজ  িহসাব 

া  আয় 
আয় 

াি র িববরন পূববত  বৎসেরর 
কৃত আয় 

চলিত বৎসেরর বােজট 
বা  

 সংেসািধত বােজট 

পরবত  বংসেরর 
বােজট 

 ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩ 
১ ২ ৩ ৪ 

ারি ক জর ১৫৭৬ ৩৬৫৬০২ ২৬৫০০০ 
কর ও রটঃ    

বসত বাড়ী ২০৭৫০ ৩২০০০০ ৩৩৫০০০ 
ব বসা, পশা,জীিবকার উপর কর ১৬৯৮০ ১৩৫০০০ ১৪০০০০ 
িবেনাদন কর /অন ান     

পিরষদ কতৃক লাইেস  পারঃ ৪৮৬৪৫ ১২০০০০ ১২৫০০০ 
ইজারা াি     

(ক) খায়ার  ২০০০০ ২০০০০ 
(খ) হাট বাজার  ২০০০০০ ২১০০০০ 
অযাি ক যনবাহেনর লাঃ  ২০০০০ ২০০০০ 
অেটা এ ুেল  থেক আয়    

স ি  থেক আয়/ দাকান ভাড়া  ৮০০০০ ৮০০০০ 
াম আদালত ২৬০ ২০০০ ২০০০ 

ইএএল জ    

িবিভ  সনদ ও ত য়ন িফ  ৩৫০০০ ৩৫০০০ 
জ  িনব ন ৬৮০৫০ ৮০০০০ ৯০০০০ 
১%ভূিম হ া র কর  ১০০০০০০ ১০৫০০০০ 
অন ান  াি  ৪৯৩০০ ১৩০০০০ ১২০০০০ 
অনুদান-সং াপন    

১) চয়ারম ান,সদস  স ানীভাতার 
সরকারী অংশ 

 ৫৭২৪০০ ৫৭২৪০০ 

২) সে টারী/িহসাব 
সহকারী/ ামপুিলশ বতন-ভাতািদ 

 ১৮৫২৬১৬ ১৮৭৫৩২০ 

ারি ক জর ছাড়া মাট রাজ  আয়  ৪৫৬৭০১৬ ৪৬৭৪৭২০ 
ারি ক জর সহ মআট 

আয়(রাজ ) 
২০৫৫৬১ ৪৯৩২৬১৮ ৪৯৩৯৭২০ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



অংশ-১ রাজ  িহসাব ব য় 
ব য় 

ব েয়র খাত পূববত  বৎসেরর 
কৃত ব য় 

চলিত বৎসেরর বােজট বা  
 সংেসািধত বােজট 

পরবত  বংসেরর 
বােজট 

২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩ 
১ ২ ৩ ৪ 

সাধারন সং াপন / িত ািনক    

ক. স ানী/ভাতা চয়ারম ান,সদস /সদস া  ১২৭২০০০ ১২৭২০০০ 
খ.কমকতা ও কমচারীেদর বতন    

(১) পিরষদ কমচারী( সে টারী- ামপুিলশ  ১৮৫২৬১৬ ১৮৭৫৩২০ 
(২) দায়যু  ব য়(সরকারী কমচারী স িকত    

(৩) অেটা এ া ুেলে র বতন    

গ. অন ান  িত ািনক ব য়    

ঘ.আনুেতািষক তহিবেল া র    

ঙ.যানবাহন মরামত ও জালানী  ১৫০০০ ১০০০০ 
২. কর আদােয়র জন  ব য়  ২০০০০ ২৮০০০ 
৩. অন ান  ব য় ৪৭০৭৫ ৩৭৬০০ ১০০০০০ 
ক. টিলেফান িবল    

খ. িবদ ৎ িবল ৪১৩৬০ ৪০০০০ ৪২০০০ 
গ. িতব ীেদর উ য়ন ব য়  ১৪০০০০  

ঘ. গ স িবল    

ঙ. আথক সাহায   ২০০০০ ১৪০০০ 
চ. ওয়াডসভা ও উ ু  সভা  ৪৫০০০ ৪০০০০ 
ছ. অভ িরন িনরী া ব য়  ২০০০০ ১২০০০ 
জ. মামলা খরচ /দুঃ  দর আইনী তসহায়তা    

ঝ. আপ ায়ন ব য় ৮৯৯০ ২৫০০০ ৩০০০০ 
ঞ. র ণেব ণ এবং সবা দান জিনত ব য়  ১২০০০০ ৮০০০ 
ট. অন ান  পিরষদেযাগ  কর/িবল ৪৩৫০   

ঠ.আনুষাি ক ব য়/ব াংক চাজ ৮৮১   

৪. কর আদায় খরচ (িবিভ  র জ ার,ফরম 
রিশদ বিহ ইত ািদ মু ন) 

২৭৭৬০ ৫৫০০০ ৪৬০০০ 

৫. বৃ  রাপন ও র না ব ণ    

৬. সামা জক ও ধিময় িত ােন অনুদানঃ   ৩৫০০০ ২৮০০০ 
ক. ইউিনয়ন এলাকার িবিভ  িত ান/ ােব 
আথক অনুদান 

   

৭. জািতয় িদবস উদযাপন    

৮. খলাধুলা ও সং ৃ িত  ২০০০০ ১৩০০০ 
৯. জ রী াণ/ দনূ িত িতেরাধ  ৫০০০ ৫০০০ 
১০ রাজ  উদ্বৃ  উ য়ন িহসােব ানা র  ১০০০০০০ ১০৫০০০০ 
১১. রা য় কাষাগাের জ  িনব ন িফ জমা ৬৮০৫০ ৮০০০০ ৯০০০০ 
মাট ব য় ১৯৮৪৬৬ ৪৮০২২১৬ ৪৭৩৫৩২০ 
সমাি  জর ৭০৯৫ ১৩০৪০২ ২০৪৪০০ 
সেবােমাট ব য় (রাজ ) ২০৫৫৬১ ৪৯৩২৬১৮ ৪৯৩৯৭২০ 

 
  

 
 



 
 

অংশ-২ উ য়ন িহসাব 
 াি  

 
আয় 

াি র িববরণ পূববত  বৎসেরর  
াি  

চলিত বৎসেরর বােজট 
বা  

 সংেসািধত বােজট 

পরবত  
বংসেরর বােজট 

২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩ 
১ ২ ৩ ৪ 

ারি ক জর ২৫১৪৩০৮   

১/ অনুদান (উ য়ন)    

ক) উপেজলা পিরষদ  ৩০০০০০ ২৫০০০০ 
খ) জলা পিরষদ   ৪০০০০০ ৩০০০০০ 
১। এিডিপ  ২২০০০০০ ২৮০০০০০ 
খ. সরকার    

১। থাক বরা  ১৮৫৮৩৩৩ ৩২০০০০০ ১৬০০০০০ 
২। এিপ জিব ৭৬৫৪৬০ ৮০০০০০ ৫০০০০০ 
৩। ইএএল জ ক   ২২০০০০ ১৮০০০০ 
৪। অিতদির  কমসজৃন 
এেয়জ/ননওেয়জ 

৪৩৭০৬৬৬ ৪৫৪০০০০ ৯০৬৮০০০ 

৫। ট-আর ৬০০০০০ ১২০০০০০ ১২০০০০০ 
৬। কািবখা/কািবটা ৬০০০০০ ২৬০০০০০ ২৪০০০০০ 
৭। িভ জিড+িভ জএফ ৯০২৯২৪০ ৯৫৮৪০৮৮ ৭৫৮৪০৮৮ 
৮। িপআরিডিব-৩  ৬০০০০০ ৩০০০০০ 
৯। জ,আর /অন ান     

১০। বতন ভাতা ২২০৩৯৫৮   

গ. অন ান  উৎস(যিদ থােক,িনিদ ভােব 
উে খ কিরেত হইেব) ব াংক সুদ াি  

৩১০৩৮৪ 
 

  

ব াংক সুদ    

১। া েণািদত চাদঁা    

২। রাজ  উদ্বৃ  ১% ২০০০০০   

ারি ক জর ছাড়া মাট াি  ১৯৯৩৮০৪১ ২৫৬৪৪০৮৮ ২৬১৮২০৮৮ 
ারি ক জর সহ মাট াি  (উ য়ন 

িহসাব) 
২২৪৫২৩৪৯ ২৫৬৪৪০৮৮ ২৬১৮২০৮৮ 

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



 
 
 

অংশ-২ উ য়ন িহসাব ব য় 
 

ব য় 
ব য় িববরণ পূববত  বৎসেরর  

কৃত ব য় 
চলিত বৎসেরর বােজট 

বা  
 সংেসািধত বােজট 

পরবত  বংসেরর 
বােজট 

২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩ 
১ ২ ৩ ৪ 

১। কৃিষ ও সচ  ১৬২০০০০ ১৭০০০০০ 
২। িশ  ও কু ঠর িশ   ২১০০০০ ১০০০০০ 
৩। ভৗত অবকাঠােমা ২২৮২৫৮৪ ৪৭০০০০০ ৩৮০০০০০ 
৪। আথ-সামা জক অবকাঠােমা  ১৩৭৫০০০ ১২০০০০০ 
৫। ীড়া ও সং ৃ িত   ১২২৪০০  

৬।  বতন ভাতা ২২৩০৯৫৮   

৭। িবিবধ(নলকুপ াপন,ব াংক 
চাজ,তথ  সবার মালামাল, ইল চয়ার 
িবতরণ 

১৩৯১৮৯২ ৮৬৫০০০ ৩৪৫০০০ 

৮। সবা/বৃ েরাপন  ১১০০০০ ১২০০০০ 

৯। মানব স দ উ য়ন   ১৮৫০০০ 

১০। িশ া ৬৫৮০৯৪ ১২০০০০০ ৮০০০০০ 
১১। া  ৩৮০২৫ ১২০০০০০ ১১০০০০০ 
১২। দাির  াসকরণঃ সামা জক 
িনরাপ া ও িত ািনক সহায়তা  

 
 

  

িবিবধ    

১৩। অিতদির েদর জন  কমসং ান 
কমসূচী 

৪৩৭০৬৬৬ ৪৫৪০০০০ ৯০৬৮০০০ 

১৪। প ী উ য়ন ও সমবায়/হাটবাজার/ 
ইএএল জ ক  

 ২৪০০০০ ১৮০০০০ 

১৫। মিহলা, যুব ও িশ  উ য়ন ৯০২৯২৪০ ৯৫৮৪০৮৮ ৭৫৮৪০৮৮ 
১৬। দুেযাগ ব ব াপনা ও াণ    

মাট ব ায় ১৯৯৭৪৪৫৯ ২৫৬৪৪০৮৮ ২৬১৮২০৮৮ 
১৭। সমাি  জর ২৭৭৭৮৯০   

মাট ব য় (উ য় িহসাব) ২২৪৫২৩৪৯ ২৫৬৪৪০৮৮ ২৬১৮২০৮৮ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
MbcÖRvZš¿x evsjv‡দk miKvi 

( ’̄vbxq miKvi wefvM)     
1bs gwgbcyi BDwbqb cwil` Kvh©vjq 

iscyi m`i , iscyi| 
†Pqvig¨vb t মাঃ িমনহাজলু 

gmail :mominpurup.rang@gmail 
 

¯§viK bs-মিমনপ/ইউিপ/সদর/রং/ ১৬ /৪৭/২০২১                                        Zvs- ৩০/০৫/২০২১ি : 
 
 
 

       রকঃ চয়ারম ান 
            ১নং মিমনপুর ইউিনয়ন পিরষদ 
            রংপুর সদর,রংপুর্। 
 
       াপক, উপেজলা িনবাহী আিফসার 
            রংপুর সদর,রংপুর। 
 
       িবষয়ঃ ২০২২-২০২৩ আথ বছেরর অ  ইউিপ ’র ২০২২-২০২৩অথবছেরর বােজট রণ সে । 
 

   উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, অ  ইউিপ ’র ২০২২-২০২৩ অথ বছেরর 
      বােজট ত করা হেয়েছ এবং গত ২৪-০৫-২০২১ইং তািরেখ ইউিপ ’র িবেশষ সভায় অনুেমািদত                                                              
      হেয়েছ। ইহা আপনার সদয় অবগিতর জন  রণ করা হেলা। 
 
 

 
                                                           ( মাঃ িমনহাজলু) 
                                                               চয়ারম ান 
                                                ১নং মিমনপুর ইউিনয়ন পিরষদ 
                                                         রংপুর সদর,রংপুর।            

 
 


