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

বাৎসিরক আিথ�ক িববরণী

ইউিনয়ন পিরষদ:  বানা;  উপেজলা:  আলফাডা�া;  �জলা: ফিরদপরু  

অথ�বছর:  ২০২০-২০২১  

িববরণ িটকা
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

�াি�

বৎসেরর �ারি�ক �জরঃ

ব�াংক ১৬৩০.০০ ৬১৫৯৭৭.০০ ৬১৭৬০৭ ১৪৭৪০১৬

কর ও �রট ৩ ২৫৪০১০.০০ ২৫৪০১০ ১৫৪৬৩৪

ইজারা ৪ ২২৪৫০.০০ ২২৪৫০ ১৪৩০০

সরকাির অনদুান-সং�াপন ৬ ১৮৪০৪৮৮.০০ ১৮৪০৪৮৮ ১৮১২১৫২

সরকাির অনদুান-উ�য়ন ৭ ৪৫৩৩৭৩১.০০ ৪৫৩৩৭৩১ ২৯৫৩৭০৩

�ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান ৯ ৭৮৫৯১৩৮.০০ ৭৮৫৯১৩৮ ৬২৯৩১৩১

অন�ান� �াি� ১২ ৬৩.০০ ৬৩ ৭১০

সব�েমাট ২৭৮০৯০ ১৪৮৪৯৩৯৭ ১৫১২৭৪৮৭ ১২৭০২৬৪৬

ব�য়

  সাধারণ সং�াপন ১৩ ৩৯১১২.০০ ১৮৪০৪৮৮.০০ ১৮৭৯৬০০ ২০০৩৪৬৪

উ�য়ন কাজঃ

  �যাগােযাগ ১৪ ৪০০০০.০০ ৩৭২০৯৮০.০০ ৩৭৬০৯৮০ ১৪৫৬৮৯৬

  পািন সরবরাহ ১৬ ২৮০০০.০০ ১০০০০০.০০ ১২৮০০০ ৬৩০০০০

  অন�ান� ব�য় ২২ ১৪৯৬১৫.০০ ৮১৩৩০১১.০০ ৮২৮২৬২৬ ৭১০৮৬৭৯

�মাট ২৫৬৭২৭ ১৩৭৯৪৪৭৯ ১৪০৫১২০৬ ১১১৯৯০৩৯

িবিবধ

�মাট

সমাপনী �জর ছাড়া �মাট খরচ ২৫৬৭২৭ ১৩৭৯৪৪৭৯ ১৪০৫১২০৬ ১১১৯৯০৩৯

সমাপনী �জর

  ব�াংক ২৭ ২১১৯৩.০০ ১০৫৪৯১৮.০০ ১০৭৬১১১ ৬১৭৬০৭

  নগদ ১৭০.০০ ১৭০

সব�েমাট ২৭৮০৯০ ১৪৮৪৯৩৯৭ ১৫১২৭৪৮৭ ১১৮১৬৬৪৬

ইউিনয়ন পিরষদ:  বানা;  উপেজলা:  আলফাডা�া;  �জলা: ফিরদপরু  

২০২০-২০২১ বাৎসিরক আিথ�ক িববরণী িটকা

১ একই বৎসের ইউিনয়ন পিরষদ কম�কত�ােদর নাম:
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পদিব নাম �মাবাইল ন�র

�চয়ারম�ান হাদী �মায়ুন কিবর (বাব)ু ০১৭১৬৭৩৮৪৪২

সদস� �মাসা: অ�না �বগম ০১৭৩৫৮০৮০৫৯

সদস� �মাসা: রােবয়া বসরীন ০১৭২৬১৪১৫৫৭

সদস� �মাসা: �হাসেনয়ারা �বগম ০১৭২০৯৪৩১২৬

সদস� �মা: অ◌াবলু হাচান ০১৭১৮০৬৬৯৭১

সদস� �মা: রাজ ইসলাম �খাকন ০১৭২০০০১০১৬

সদস� �গালাম �হােসন ০১৭৪৪২৪৮৯৭২

সদস� �মা: িফেরাজ িময়া ০১৭৪১০৬২৮১৮

সদস� �মা: নজ�ল ইসলাম ০১৭১৬৯৪৯১০৪

সদস� �মা: মইন�ুীন িব�াস ০১৭৩৬৭০১০৬৪

সদস� কাজী বাকা ০১৯৯০৭৩৬৭৩৪

সদস� �মা: অিলয়ার িময়া �শখ ০১৯০৫২৮৩৫২১

সদস� �মা: তিববর মি�ক ০১৭২৮০১৬৪০৫

সিচব �মা: �মা�ািফজুর রহমান ০১৭৫২৬৩১১৬৫

উেদ�া�া �মা: সাহাবরু রহমান মি�ক ০১৭২৪৭৫৮৬৬৮

উেদ�া�া �মাসা: রােফজা খাতুন ০১৬৮৭৮৯১৬৯৯

সিচব এনামলু খান (অিতির� দািয়�) ০১৯১৫৮৭৬৫৯৩

২ িহসাব সং�া� ���প ূণ� 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 সম ূহ

৩  কর ও �রট

  বসতবািড় ১৪৭২০০.০০ ১৪৭২০০ ১০৯৬০৬

  ব�বসা, �পশা ও জীিবকা ১০৬৮১০.০০ ১০৬৮১০ ৪৫০২৮

  িবেনাদন কর-িসেনমা

  িবেনাদন কর-যা�া, নাটক ও অন�ান�

  িবেনাদনমলূক অন�ুান

�মাট ২৫৪০১০ ২৫৪০১০ ১৫৪৬৩৪

৪  ইজারা

  হাট বাজার

  �ফরী ঘাট/�খয়া

  �ফরী ঘাট/�খয়া

  জলমহাল
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িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  অন�ান� ২২৪৫০.০০ ২২৪৫০ ১৪৩০০

�মাট ২২৪৫০ ২২৪৫০ ১৪৩০০

৬  সরকাির অন ুদান-সং�াপন

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

  �সে�টারী ও অন�ান� কম�চারীেদর �বতন ১২৬৮০৮৮.০০ ১২৬৮০৮৮ ১২৩৯৭৫২

  অন�ান�

�মাট ১৮৪০৪৮৮ ১৮৪০৪৮৮ ১৮১২১৫২

৭  সরকাির অন ুদান-উ�য়ন

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০ িদন) ৯০৪০০০.০০ ৯০৪০০০ ৯০৪০০০

  কািবটা ৪২৯০০০.০০ ৪২৯০০০ ৭৬৪৮৯৬

  কািবখা ৫৫৮৪৮০.০০ ৫৫৮৪৮০

  িটআর ৮০৪০০০.০০ ৮০৪০০০ ৭৫৪৫০০

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  িবিবিজ-১ (এলিজএসিপ-৩) ১৭৯২০৫১.০০ ১৭৯২০৫১ ৫৩০৩০৭

  িবিবিজ-২ (এলিজএসিপ-৩)

  অন�ান� ৪৬২০০.০০ ৪৬২০০

�মাট ৪৫৩৩৭৩১ ৪৫৩৩৭৩১ ২৯৫৩৭০৩

৯  �ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অন ুদান

  উপেজলা পিরষদ হেত �া�

  এিডিপ ১০০০০০.০০ ১০০০০০

  িভিজিড ৬১৩২১০২.০০ ৬১৩২১০২ ৫৭২৯৮৪২

  িভিজএফ ১৫৭২৭৬১.০০ ১৫৭২৭৬১ ৪৬৬১৮০

  অন�ান� ৫৪২৭৫.০০ ৫৪২৭৫ ৯৭১০৯

�মাট ৭৮৫৯১৩৮ ৭৮৫৯১৩৮ ৬২৯৩১৩১

১২  অন�ান� �াি�

  শরীক �ক�

  ব�াংক সদু ৬৩.০০ ৬৩

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

  �াম আদালত িফ ৭১০

  পরুাতন িহসাব ব�কৃত উে�ালন

�মাট ৬৩ ৬৩ ৭১০

ব�য় খােতর িটকা সম ূহ

১৩  সাধারণ সং�াপন

  �চয়ারম�ান ও সদস�েদর স�ানী ৫৭২৪০০.০০ ৫৭২৪০০ ৬৭৬৭০৩

  সিচব ও কম�চারীেদর �বতন ও ভাতা ৮০০০.০০ ১২৬৮০৮৮.০০ ১২৭৬০৮৮ ১২৩৯৭৫২

  ট�া� আদােয়র কােজ ব�য় ৩১১১২.০০ ৩১১১২ ৪৫১৫০

  অন�ান� সং�াপন ব�য় ৪১৮৫৯

�মাট ৩৯১১২ ১৮৪০৪৮৮ ১৮৭৯৬০০ ২০০৩৪৬৪

১৪  �যাগােযাগ
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িববরণ
২০২০-২০২১

২০১৯-২০২০
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  িনজ� তহিবল ৪০০০০.০০ ৪০০০০

  এিডিপ

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন) ৯০৪০০০.০০ ৯০৪০০০ ৯০৪০০০

  কািবটা ৪২৯০০০.০০ ৪২৯০০০ ৩৪৭৮৯৬

  কািবখা ৫৫৮৪৮০.০০ ৫৫৮৪৮০

এলিজএসিপ-৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১২৬৭৫০০.০০ ১২৬৭৫০০ ১০০০০০

  িটআর ৫৬২০০০.০০ ৫৬২০০০ ১০৫০০০

�মাট ৪০০০০ ৩৭২০৯৮০ ৩৭৬০৯৮০ ১৪৫৬৮৯৬

১৬  পািন সরবরাহ

  িনজ� তহিবল ২৮০০০.০০ ২৮০০০

  এিডিপ ১০০০০০.০০ ১০০০০০

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  কািবটা

  কািবখা

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৬৩০০০০

  িটআর

�মাট ২৮০০০ ১০০০০০ ১২৮০০০ ৬৩০০০০

২২  অন�ান� ব�য়

  িবিজিড ৬১৩২১০২.০০ ৬১৩২১০২ ৫৭২৯৮৪২

  িভিজএফ ১৫৭২৭৬১.০০ ১৫৭২৭৬১ ৪৬৬১৮০

  মিনহারী

  �ালানী �তল

  আপ�ায়ন ৩৬০০০.০০ ৩৬০০০ ২১৫৩

  িটআর (ধম�ীয় �িত�ােনর উ�য়ন) ১৯২০০০.০০ ১৯২০০০ ৪৩৩৫০০

  ভাড়া

  ব�াংক চাজ� (জ� িনব�ন)

  পি�কা

  ইউিপ ভবন সং�ার (১% তহিবল হেত)

  িটআর �সালার প�ােনল �াপন

  কািবটা �সালার প�ােনল �াপন ৪১৭০০০

  ফেটাকিপ

  ব�াংক চাজ� (িনজ�) ১২৫

  ব�াংক চাজ� (১% ভূিম হ�া�র তহিবল) ৬৪.০০ ৬৪

  ভ�াট (১% তহিবল)

  ভ�াট (িনজ�) ১৩৯১৫.০০ ১৩৯১৫

  ভ�াট (এলিজএসিপ)

  আয়কর (এলিজএসিপ)
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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� (এলিজএসিপ) ১২৫.০০ ১২৫

  িবিবধ ৭৬৭০০.০০ ২৩৫৯৫৯.০০ ৩১২৬৫৯ ৫৬০০০

  িব�ৎ িবল ২৩০০০.০০ ২৩০০০ ৩৮৭৯

  জ� িনব�ন ব�য়

�মাট ১৪৯৬১৫ ৮১৩৩০১১ ৮২৮২৬২৬ ৭১০৮৬৭৯

�িতেবদন ��েতর সময়: ০৫ জুলাই ২০২১ | ১১:২৯:৪৯ অপরা�

বাৎসিরকআিথ �ক িববরণী • �লাকাল গভন ��া� সােপাট� �েজ�-৩ (এ... https://mislgsp.gov.bd/bn/admin/report/afs?67260
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