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নরিসংদী সদর, নরিসংদী। 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
স া  মাট আয় : ১,৫১,৯৯,২১৮/- (এক কা  একা  ল  িনরান ই হাজার ই শত আঠার) টাকা 
স া  মাট য় : ১,৫০,৭৮,৯৩০/- (এক কা  প াশ ল  আটা র হাজার নয়শত ি শ) টাকা 
  উ ৃ  : ১,২০,২৮৮/- (এক ল  িবশ হাজার ইশত আটািশ) টাকা 
 
 
 

(আলতাফ হােসন)        ( মা: আলমগীর ঞা) 
        সিচব         চয়ার ান 

         মিহষা ড়া ইউিনয়ন পিরষদ                  মিহষা ড়া ইউিনয়ন পিরষদ 
       নরিসংদী সদর, নরিসংদী।                   নরিসংদী সদর, নরিসংদী। 
   

 
 
 
 
 
 
 

বােজট : ২০১২-২০১৩ অথ বৎসর 



 
মিহষা ড়া ইউিনয়ন পিরষদ এর  

২০১২-২০১৩ অথ বৎসেরর বােজট 
থম খ  আয় 

:নং আয় স হ পরবত  বৎসেরর  
বােজট 

চলিত বৎসেরর 
বােজট/সংেশািধত বােজট 

ম   

 ২০১২-২০১৩ ২০১১-২০১২  
(ক) িনজ  রাজ  আয় :    
১। বা  িভটার বািষক ে র উপর কর  ২,২০,০০০/- ২,২০,০০০/-  
২। বসা, পশাজীিবকার উপর কর ৩,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/-  
৩। ইেটর ভাটার কর ৯৬,০০০/- ৯৬,০০০/-  

অ া :    

(ক) বেকয়া া  ৫,৭৭,৪৫৫/- ৩,৩৮,১৫৫/-  
(খ) ড লাইেস  িফ ১,৮০,০০০/- ১,৬০,০০০/-  
(গ) াম আদালত ৫,০০০/- ৫,০০০/-  

৪।  

(ঘ) জ  িনব ন ৫০,০০০/- ৫০,০০০/-  

ইজারা বাবদ াি :    
(ক) হাট বাজার  - ১,৫০,০০০/-  
(খ) িবিবধ - ৫০,০০০/-  

৫। 

(গ) ওয়ািরশ সনদ - -  
৬। ির া/অেটা ির া লাইেস  ১৫,০০০/- ৫,০০০/-  
(খ) সরকারী অ দান:    

উ য়ন খাত :    
(ক) এিডিপ ৭,০০,০০০/- ৭,০০,০০০/-  
(খ) এলিজএসিপ (২)/ এলিজএসিপ ১৬,০০,০০০/- ১৫,০০,০০০/-  

(গ) এলআইিস - ১০,০০,০০০/-  

(ঙ) , আর (সাধারন/িবেশষ) ১৬,০০,০০০/- ১০,০০,০০০/-  
(চ) কািবখা/কািবটা ২৪,০০,০০০/- ১৫,০০,০০০/-  

১। 

(ঙ) অিত দির েদর জ  কমসং ান কম চী ৩০,০০,০০০/- ১৫,০০,০০০/-  
সং াপন:    
(ক) চয়ার ান ও সদ েদর স ানী ভাতা ৩,৩০,০০০/- ৩,৩০,০০০/-  

২। 

(খ) সিচব ও কমচারীেদর বতন/ভাতা ৩,৮৮,০৮০/- ৩,৬২,২০৪/-  

৩। িম হ া র কর(১%) ৩৫,০০,০০০/- ৩০,০০,০০০/-  
(গ) ানীয় সরকার হইেত া   অ দান:    
১।  উপেজলা পিরষদ হইেত াি  - ১,০০,০০০/-  
২। অ া  ৫০,০০০/- ৫০,০০০/-  
 মাট= ১,৫০,১১,৫৩৫/- ১,২৪,১৬,৩৫৯/-  
 আগত তহিবল  ১,৮৭,৬৮৩/- ৯৫,৮১৯/-  
 সবেমাট= ১,৫১,৯৯,২১৮/- ১,২৫,১২,১৭৮/-  

           
 
 
           (আলতাফ হােসন)                               ( মা: আলমগীর ঞা) 
        সিচব                         চয়ার ান 
      মিহষা ড়া ইউিনয়ন পিরষদ                              মিহষা ড়া ইউিনয়ন পিরষদ 

 



 
ি তীয় খ  য় 

:নং য় স হ  পরবত  বৎসেরর 
বােজট 

চলিত বৎসেরর 
বােজট/সংেশািধত বােজট 

ম   

  ২০১২-২০১৩ ২০১১-২০১২  
(ক) রাজ  য়:    

সং াপন:    
(ক) চয়ার ান ও সদ েদর স ানী ভাতা ৩,৩০,০০০/- ৩,৩০,০০০/-  
(খ) সিচব ও কমচারীেদর বতন ভাতা ৩,৮৮,০৮০/- ৩,৬২,২০৪/-  

(গ) া  আদায় কিমশন ২০% ২,৩৮,৬৯০/- ১,৯০,৮৩১/-  
(ঘ) শনারী ১,২০,০০০/- ৬০,০০০/-  

১। 

(ঙ) িব ৎ িবল  ৫০,০০০/- ২০,০০০/-  
অ া :    
(ক) ইউিপ সদ  ও অ া েদর  যাতায়াত খরচ ৪০,০০০/- ২৫,০০০/-  
(খ) আ ায়ন য় ১,২০,০০০/- ৬০,০০০/-  

(গ) েযাগকালীন সাহা  ১,৫০,০০০/- ১,২০,০০০/-  

(ঘ) আসবাবপ  য় ও মরামত ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/-  

(ঙ) িবিভ  িদবস উদযাপন ৫০,০০০/- ৫০,০০০/-  

২। 

(চ) েরাপন ৪,৫০,০০০/- ৪,৫০,০০০/-  
(খ) উ য়ন য়:    

ত কাজ:    
(ক) রা া/ যাগােযাগ/ইমারত ৩৫,৬০,০০০/- ৪৫,০০,০০০/-  
(খ) িষ খাত ১৩,৩৫,০০০/- ১০,০০,০০০/-  

(গ) িশ া খাত ৮,৯০,০০০/- ৮,৫০,০০০/-  

(ঘ) া   ও পয়: নালী ১৭,৮০,০০০/- ১০,০০,০০০/-  

(ঙ) জনা া ( উবওেয়ল) ৪,৪৫,০০০/- ৯,০০,০০০/-  

(চ) সচ াধ ৮,৯০,০০০/- ৫,০০,০০০/-  

(ছ) অ া /ত  সবা কে র উ য়ন ১,৫০,০০০/- -  
১। পিরবহন ঘাটিত (িভিজিড/িভিজএফ) ৩০,০০০/- ৫০,০০০/-  
২। চয়ার ান ও সিচেবর মটর সাইেকল ালানী ৮০,০০০/- ৬০,০০০/-  

 

৩। িনরী া য় ৪০,০০০/- ৩০,০০০/-  

অ া  য়:    
১। উে া ােদর ভাতা ৪০,০০০/-    
২। অিত দির েদর কম চী ৩০,০০,০০০/- ১৫,০০,০০০/-  
৩। জ  িনব ন খরচ ৩০,০০০/- ৬০,০০০/-  
৪। ওয়ািরশ সনদ ৪০,০০০/ ২০,০০০/-  
৫। ইউিপ কাযালয় মরামত ও অবকাঠােমা উ য়ন ৭,০০,০০০/ -  

(গ) 

৭। িবিবধ ৩২,১৬০/- ৪৬,৪৬০/-  
 মাট=  ১,৫০,৭৮,৯৩০/- ১,২৩,২৪,৪৯৫/-  
 সমাপনী ি িত=  ১,২০,২৮৮/- ১,৮৭,৬৮৩/-  

 সবেমাট=  ১,৫১,৯৯,২১৮/- ১,২৫,১২,১৭৮/-  

 
 
         (আলতাফ হােসন)                                                                                                                       ( মা: আলমগীর ঞা) 
               সিচব                                                                                                                                       চয়ার ান 
    মিহষা ড়া ইউিনয়ন পিরষদ                                                                                                            মিহষা ড়া ইউিনয়ন পিরষদ 


