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ইউননয়ন নযলদ ফাজজট 

ইউননয়ন নযলদ ফাজজট পযভ (খ)[নফনধ-৩ (২) এফং আইজনয চতুথ থ তপনর দ্রষ্ট্যব্য] 

নরই ইউননয়ন নযলদ 

উজজরাাঃ মুন্পীগঞ্জ দয, জজরা; মুন্পীগঞ্জ 

অথ থ ফৎয-২০২১-২০২২ 

অং-১ যাজস্ব নাফ 

প্রাপ্ত আয় 

  

ফাজট ায-ংজে 

 

নফফযণ 

পূফ থফনতথ ফৎজযয প্রকৃত       

(২০১৯-২০২০) 

চরনত ফৎজযয ফাজজট ফা ংজানধত 

ফাজজট (২০২০-২০২১) 

যফনতথ ফৎজযয ফাজজট 

(২০২১-২০২২) 

অং-১ যাজস্ব প্রানপ্ত ২ ৩ ৪ 

  

যাজস্ব 

৩,৩১,২০০/- ৪,১৩,০৫০/- ১৩,০৮,৮৬৬/- 

অনুদান 

৫০,০০০/- ৩০,০০০/- ৩৫,০০০/- 

জভাট প্রানপ্ত 

৩,৮১,২০০/- ৪,৪৩,০৫০/- ১৩,৪৩,৮৬৬/- 

ফাদ যাজস্ব ব্যায় 

৮,২৯,৬০০/- ৮,৪৪,৬০০/- ১০,১০,৬০০/- 

যাজস্ব উদ্বতৃ্ত/ঘাটনত (ক) 

(৪,৪৮,৪০০/-) (৪,০১,৫৫০/-) ৩,৩৩,২৬৬/- 

অং-২ 

উন্নয়ন নাফ    

  

উন্নয়ন অনুদান 

                                  

  

উন্নয়ন অনুদান ও চাাঁদা 

৮৭,৮৯,৬০০/- ১,০০,২১,৬০০/- ১,২৩,০৪,৪১১/- 

জভাট(খ) 

৮৭,৮৯,৬০০/- ১,০০,২১,৬০০/- ১,২৩,০৪,৪১১/- 

জভাট প্রাপ্ত ম্পদ (ক+খ) 

৮৩,৪১,২০০/- ৯৬,২০,০৫০/- ১,২৬,৩৭,৬৭৭/- 

ফাদ উন্নয়ন ব্যায় 

৭৯,৫৮,১৭০/- ৯৩,৬০,১৭০/- ১,১৬,৩৬,১২০/- 

ানফ থক ফাজজট উদ্বতৃ্ত/ঘাটনত 

৩,৮৩,০৩০/- ২,৫৯,৮৮০/- ১০,০১,৫৫৭/- 

জমাগ প্রাযনিক জজয (১র জুরাই)    

ভানপ্ত জজয 

৩,৮৩,০৩০/- ২,৫৯,৮৮০/- ১০,০১,৫৫৭/- 
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নরই ইউননয়ন নযলদ 

উজজরাাঃ মুন্পীগঞ্জ দয, জজরা; মুন্পীগঞ্জ 

অং-১ যাজস্ব নাফ 

প্রাপ্ত আয় 

আয় 

প্রানপ্তয নফফযণ 

পূফ থফনতথ ফৎজযয প্রকৃত আয়  

(২০১৯-২০২০) 

চরনত ফৎজযয ফাজজট ফা 

ংজানধত ফাজজট (২০২০-২০২১) 

যফনতথ ফৎজযয ফাজজট  

(২০২১-২০২২) 

১ ২ ৩ ৪ 

প্রাযনিক জজয 

  

৭,৫০,৭৬৬/- 

১. কয ও জযট 

   

ক. ফতফানি ২,৫০,০০০/- ৩,২০,০০০/- ৪,৫০,০০০/- 

খ. ব্যফা জা ও জীনফকা ১২,০০০/- ১৫,০০০/- ১৮,০০০/- 

গ.ফজকয়া ৩০,০০০/- ৪০,০০০/- ৪৫,০০০/- 

২. ইজাযাাঃ 

   

ক. জপনযঘাট ১০,০০০/- - - 

খ. াটফাজায 

   

৩. মানফান (ভটযমান ব্যানতত) ২,০০০/- - - 

৪. ননফন্ধন কয 

   

৫. রাইজন্প ও াযনভট ১৫,০০০/- ১০,০০০/- ১৮,০০০/- 

৬. জন্ননফন্ধন নপ ৫,০০০ ৮,০০০/- ১০,০০০/- 

৭. গ্রাভ আদারত ২০০/- ৫০/- ১০০/- 

৮. ওয়ানয নদ নপ ৬,০০/- ১০,০০০/- ৫,০০০/- 

৯. অন্যান্য ১,০০০/- ১০,০০০/- ১২,০০০/- 

১০. অনুদান ৫০,০০০/- ৩০,০০০/- ৩৫,০০০/- 

১১. যাজস্ব উন্নয়ন 

   

    

১২. প্রাযনিক জজয ব্যাংক 

   

জভাট ৩,৮১,২০০/- ৪,৪৩,০৫০/- ১৩,৪৩,৮৬৬/- 
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নরই ইউননয়ন নযলদ 

উজজরাাঃ মুন্পীগঞ্জ দয, জজরা; মুন্পীগঞ্জ 

অং-১ যাজস্ব নাফ 

ব্যায় 

ব্যাজয়য খাত পূফ থফনতথ ফৎজযয প্রকৃত ব্যায় 

 (২০১৯-২০২০) 

চরনত ফৎজযয ফাজজট ফা ংজানধত 

ফাজজট (২০২০-২০২১) 

যফনতথ ফৎজযয ফাজজট  

(২০২১-২০২২) 

১ ২ ৩ ৪ 

ম্মানী বাতা 

   

ক. কয ও জযট 

   

খ. কভ থকতথা কভ থচানযজদয জফতন ৬,৯৯,৬০০/- ৬,৯৯,৬০০/- ৬,৯৯,৬০০/- 

(১) নযলদ কভ থচাযী 

   

২. দায়যুক্ত ব্যায় (যকাযী কভ থচাযী 

ম্পনকথত)    

২. ইজাযাাঃ 

   

গ. আন্যান্য প্রানতষ্ঠাননক ব্যায় 

   

ঘ. আনুজতানলক তনফজর স্থানান্তয 

   

ঙ. জানফান জভযাভত ও জারানী 

   

২. কয আদাজয়য জন্য ব্যায় ২৭,০০০/- ৩৫,০০০/- ৪০,০০০/- 

৩. অন্যান্য ব্যায় 

   

ক. জজযস্তা ১০,০০০/- ১০,০০০/- ১২,০০০/- 

খ. নফদ্যযৎ নফর ২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ২৭,০০০/- 

গ. নভটং খযচ 

   

ঘ. প্রচায ব্যায় ২,০০০/- - ৫,০০০/- 

ঙ. কনম্পউটায জভযাভত - ১,০০০/- ২,০০০/- 

চ. ভূনভ উন্নয়ন কয ২,০০০/- ২,০০০/- ২,০০০/- 

ছ. ভজডভ জরাড ও ভজদভ ক্রয় 

   

জ. জন্ ননফন্ধন কাম থক্রভ ব্যায় ৫,০০০/- ৫,০০০/- ৫,০০০/- 

ঝ. আপ্যায়ন ব্যায় ৪,০০০/- ৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

ঞ. অমানিক মানফাজনয রাইজন্প ততনয 

   

ট. অন্যান্য নযজাধজমাগ্য (কয/নফর, 

নফনফধ, অন্যান্য    

ঠ. আনুলানিক ব্যায় ৫,০০০/- ১০,০০০/- ১২,০০০/- 

ড. নযফন (নবনজনড/নবনজএপ) ১,০০০/- ৪,০০০/- ১০,০০০/- 

ঢ. ভননাযী ১০,০০০/- ২০,০০০/- ৩৫,০০০/- 

ণ. অনপ ঝারুদায 

   

ত. নাইটগাড থ 

   

থ. দান/াায্য 
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দ. আফাফত্র ক্রয় 

   

ধ. ব্যাংক কতথন  - ৩,০০০/- ৪,০০০/- 

ন. ব্যাফাবৃনত্তয বযাট প্রদান ১,০০০/- - ২,০০০/- 

৪. কয আদায় খযচ (নফনবন্ন জযনজষ্ট্ায, পযভ, 

যনদ ফই ইতযানদ মুদ্রণ 

২,০০০/- ১০,০০০/- ২০,০০০/- 

৫. বৃেজযাণ ২,০০০/- ৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

৬. াভানজক ও ধভীয় প্রনতষ্ঠাজন অনুদান 

   

৭. জাতীয় নদফ উদমান ১,০০০/- ৫,০০০/- ১০,০০০/- 

৮. জখরাধুরা ও াংনিনত ৩,০০০/- ৫,০০০/- ১০,০০০/- 

৯.জরুযী ত্রান (প্রনতফনন্ধ ায়তা 

   

১০. জমাগাজমাগ  ২০,০০০/- - ৫০,০০০/- 

১১. ানন যফযা 

   

১২. স্বাস্থয ৫,০০০/- - ১০,০০০/- 

১৩. নো - - ১০,০০০/- 

১৪. য়াঃননস্কান 

   

১৫. প্রাকৃনতক ম্পদ ফমাফস্থানা 

   

১৬. কৃনল ও ফাজায ৫,০০০/- - ১০,০০০/- 

১৭. ভানফ ম্পদ ব্যাফস্থানা 

   

১৮. নাযী ও নশু উন্নয়ন 

   

জভাট ৮,২৯,৬০০/- ৮,৪৪,৬০০/- ১০,১০,৬০০/- 

যাজস্ব উদৃ্বত্ত উন্নয়ন (নাজফ স্থানাতয) (৪,৪৮,৪০০/-) (৪,০১,৫৫০/-) ৩,৩৩,২৬৬/- 

জভাট ব্যায় (যাজস্ব নাফ) ৮,২৯,৬০০/- ৮,৪৪,৬০০/- ১৩,৪৩,৮৬৬/- 
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নরই ইউননয়ন নযলদ 

উজজরাাঃ মুন্পীগঞ্জ দয, জজরা; মুন্পীগঞ্জ 

অং-২ উন্নয়ন নাফ 

প্রানপ্ত 

আয় 

প্রানপ্তয নফফযণ 

পূফ থফনতথ ফৎজযয প্রকৃত আয়  

(২০২১-২০২২) 

চরনত ফৎজযয ফাজজট ফা ংজানধত 

ফাজজট (২০১৯-২০২০) 

যফনতথ ফৎজযয ফাজজট  

(২০২১-২০২২) 

১ ২ ৩ ৪ 

১. অনুদান (উন্নয়ন) 

   

ক. উজজরা নযলদ 

   

ভুনভ স্তান্ত কয (১%) ৫,০০,০০০/- ৮,০০,০০০/- ১২,০০,০০০/- 

অনত দনযদ্র কভ থংস্থান কভ থসূচী ১৭,০০,০০০/- ১৮,০০,০০০/- ১৯,০০,০০০/- 

১০% ননওজয়জ কষ্ট্ 

   

ট আয ৪,০০,০০০/- ৪,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- 

কানফখা/কানফটা ৪,৯০,০০০/- ৫,০০,০০০/- ৬,০০,০০০/- 

নবনজনড ১৩,৩০,৫৬০/- ১৩,৩০,৫৬০/- ১৩,৩০,৫৬০/- 

নবনজএপ ১২,৩৯,৪৪০/- ১১,৬৯,৪৪০/- ১৩,৬৯,৪৪০/- 

এনডন 

   

খ. জজরা নযলদ 

   

গ. যকাযী অনুদান 

   

এরনজএন (নফনফনজ) ১১,৫০,৫০০/- ১২,০০,০০০/- ১৩,০০,০০০/- 

এরনজএন (ননফনজ) - ৩,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- 

ঘ. অনুদান-ংস্থান 

   

জচয়াযম্যান ও দস্যবৃজেয জফতন ৬,৯৯,৬০০/- ৬,৯৯,৬০০/- ৫,৭২,৪০০/- 

জজক্রটাযী ও কভ থচাযীজদয জফতন ও বাতা 
১১,০০,০০০/- ১৪,০০,০০০/- ১৫,০০,০০০/- 

২। জচ্ছা প্রজণানদত চাাঁদা (াইাওয়া 

প্রজজক্ট)    

৩। অন্যান্য ১,৮০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ৩,৫০,০০০/- 

প্রাযনিক জজয - ১,২২,০০০/- ১০,৪৮,৭৪৫/- 

যাজস্ব উদ্বতৃ্ত 

   

জভাট প্রানপ্ত (উন্নয়ন নাফ) ৮৭,৮৯,৬০০/- ১,০০,২১,৬০০/- ১,১৯,৭১,১৪৫/- 
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নরই ইউননয়ন নযলদ 

উজজরাাঃ মুন্পীগঞ্জ দয, জজরা; মুন্পীগঞ্জ 

অং-২ উন্নয়ন নাফ 

ব্যায় 

প্রানপ্তয নফফযণ 

পূফ থফনতথ ফৎজযয প্রকৃত ফাজজট  

(২০১৯-২০২০) 

চরনত ফৎজযয ফাজজট ফা ংজানধত 

ফাজজট (২০২০-২০২১) 

যফনতথ ফৎজযয ফাজজট  

(২০২১-২০২২) 

১ ২ ৩ ৪ 

াধাযণ ংস্থান ৬,৯৯,৬০০/- ৬,৯৯,৬০০/- ৫,৭২,৪০০/- 

উন্নয়ন কাজ 

   

১। কৃনল ও জচ 

   

২। নল্প ও কুটযনল্প 

   

৩। জবৌত অফকাঠাজভা 

   

৪। জমাগাজমাগ  ২৫,০০,০০০/- ২৭,০০,০০০/- ৩৫,০০,০০০/- 

৫। স্বাস্থয ৩,০০,০০০/- ৩,৫০,০০০/- ৪,০০,০০০/- 

৬। ানন যফযা ৫০,০০০/- ২,০০,০০০/- ২,৫০,০০০/- 

৭। নো ২,০০,০০০ ২,৫০,০০০/- ৩,০০,০০০/- 

৮। প্রাকৃনতক ম্পদ ব্যাফস্থানা ২০,০০০/- ৫০,০০০/- ৭০,০০০/- 

৯। কৃনল ও ফাজায ২০,০০০/- ২০,০০০/- ২৫,০০০/- 

১০। য়াঃননষ্কান এফং ফজথয -ব্যাফস্থানা 
১০,০০০/- ২০,০০০/- ৩০,০০০/- 

১১।               ১০,০০০/- ২০,০০০/- ২৫,০০০/- 

১২। জজক্রটাযী ও অন্যান্য কভ থচাযীয 

জফতন 

১০,২৮,৫৭০/- ১০,২৮,৫৭০/- ১৪,২৩,৭২০/- 

১৩। আফাফত্র ১,০০,০০০/- ২০,০০০/- ৩০,০০০/- 

১৪। ভনরা, যুফ ও নশু উন্নইয়ন 

   

১৫। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় 

   

১৬। অন্যান্য ২০,০০০/- ২,০০০/- ১০,০০০/- 

১৭। দূজম থাগ ব্যাফস্থানা ও ত্রান 

(নবনজনড/নবনজএপ) 

৩০,০০,০০০/- ৪০,০০,০০০/- ৫০ ,০০,০০০/- 

১৮। ব্যাংক কতথন 

   

জভাট ৭৯,৫৮,১৭০/- ৯৩,৬০,১৭০/- ১,১৬,৩৬,১২০/- 

ভানপ্ত জজয ৮,৩১,৪৩০/- ৬৬,৪৩০/- ৬,৬৮,২৯১/- 

জভাট ব্যায় (উন্নয়ন নাফ) ৮৭,৮৯,৬০০/- ১,০০,২১,৬০০/- ১,২৩,০৪,৪১১/- 
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নরই ইউননয়ন নযলদ 

উজজরাাঃ মুন্পীগঞ্জ দয, জজরা; মুন্পীগঞ্জ 

ইউননয়ন নযলদ কভ থকতথা ও কভ থচাযীজদয নফফযণী-২০২১-২০২২ 

নফবাগ/াখা 

ক্রাঃ 

নং 

জদয নাভ 

জদয 

ংখ্যা 

জফতনক্রভ 

ভাঘ থ বাত 

(মনদ 

থাজক) 

প্রজদয় 

বনফষ্যত 

তনফর 

অন্যান্য 

বাতানদ 

ভানক গি 

অজথ থয নযভান 

ফাৎনযক প্রাক্কনরত 

অজথ থয নযভাণ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ইউননয়ন 

নযলদ 

  
  

 

১ 

      

১ 

ইউন নচফ ১ ১৪তভ   

৩১,৬৮০/- ২১,১৪০/- ২,৮৫,৩৬০/- 

 

২ 

নাফ কাযী কাভ 

কনম্পউটায 

অাজযটয 

১ ১৬ তভ   

২০,৪৬০/- ১৫,৬৫০/- ২,০৮,২৬০/- 

 

৩ 

দপাদায ১ ২০ তভ   

১৫,৪০০/- ৭,০০০/- ৯৯,৪০০/- 

 

৪ 

ভল্লাদায ৯ ২০ তভ   

১,২৮,৭০০/- ৬,৫০০/- ৮,৩০,৭০০/- 

 

জভাট 

  ১২ 

 

  

১,৯৬,২৪০/- ১,০৮,৭৯০/- ১৪,২৩,৭২০/- 
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নরই ইউননয়ন নযলদ 

উজজরাাঃ মুন্পীগঞ্জ দয, জজরা; মুন্পীগঞ্জ 

ইউননয়জনয জকান নফজল প্রকল্প ফাস্তফায়জনয জন্য উজজরা নযলদ, জজরা নযলদ, ও যকায ইজত প্রাপ্ত অজথ থয নফফযণ 

অথ থ ফৎয-২০২১-২০২২ 

ক্রাঃ নং 

প্রকজল্পয নাভ ও ংনেপ্ত 

নফফযনী 

উজজরা নযলদ, জজরা 

নযলদ, ও যকায ইজত প্রাপ্ত 

অজথ থয নফফযণ 

চরনত অথ থ ফৎজযয 

ব্যানয়ত অথফা িাব্য 

ফমাজয়য নযভাণ 

িাব্য নস্থনত ভন্তব্য 

১           

২           

৩           

৪           

৫           

৬           

৭           

৮           

৯           

১০           

জভাট         

 


