
 

ইউনিয়ি পনিষদেি বাদেট 

ডুমাইন ইউননয়ন পনিষদ, এলজিনড আইনড নং # ৩২৯৫৬২০, উপজিলাাঃ মধুখালী, জিলাাঃ ফনিদপুি। 

অর্ থবছিঃ ২০২০-২০২১ 

বাজিট প্রস্ত্তত সভাি তানিখাঃ ২০/০৫/০০২০ নি., ইউননয়ন পনিষদ নবজেষ বাজিট সভায় অনুজমাদজনি তানিখাঃ  

০৭/০০/০০২০ নি., 

খাজতি নাম পিবতী অর্ থবছজিি বাজিট (টাকা) 

অর্ থবছিাঃ ২০২০-২০২১ 

চলনত অর্ থবছজিি 

সংজোনধত 

বাজিট (টাকা)  

২০১৯-২০২০ 

পূব থবতী 

অর্ থবছজিি  

প্রকৃত (টাকা)  

২০১৮-২০১৯ ননিস্ব তহনবল অনযানয তহনবল জমাট 

প্রািনিক জিি                 

২,০০০  

                      -                       

২,০০০  

                     ৩,০০০                    ৬,০০০  

প্রানি                         -                           -                              -                          -    

কি আদায়              

২০০,০০০  

                      -                   

২০০,০০০  

                  ২০০,০০০                

৩৫০,০০০  

বজকয়া কি আদায়              

২৫০,০০০  

                      -                   

২৫০,০০০  

                  ২০০,০০০                

৩৫০,০০০  

পনিষদ কতৃথক লাইজসন্স ও 

পািনমট নফস 

              

৫০,০০০  

                      -                     

৫০,০০০  

                   ৩০,০০০                  ১০,০০০  

ইিািা বাবদ প্রানি                      -                          -                           -                              -                    

৮০,০০০  

অযানিক যানবাহজনি 

লাইজসন্স নফস 

                     -                          -                           -                              -                          -    

সম্পনি জর্জক আয়                      -                          -                           -                              -                          -    

সংস্থাপন কাজি সিকািী 

অনুদান 

             

৬৯৯,৬০০  

           

১,৩৮৮,৪০০  

            

২,০৮৮,০০০  

               

২,০৮৮,০০০  

               

৮৯৬,৪০০  

স্থাবি সম্পনি হসত্মামত্মি 

১% অর্ থ 

                     -                   

৬০,০০০  

                 

৬০,০০০  

                    ৬০,০০০                

২০০,০০০  

স্থািীয় সিকাি প্রনিষ্ঠাি 

সূদে প্রাি 

                           -                              -                          -    



কাজিি নবননমজয় খাদয 

(উন্নয়ন) 

                     -                 

২০০,০০০  

               

২০০,০০০  

                  ২০০,০০০                

৪০০,০০০  

কাজিি নবননমজয় টাকা 

(উন্নয়ন) 

                     -                 

২০০,০০০  

               

২০০,০০০  

                  ২০০,০০০                

৪০০,০০০  

উপজিলা িািস্ব                      -                          -                           -                              -                  

২০০,০০০  

অনত দনিদ্র কম থসংস্থান 

কম থসূচী 

                     -               

১,২০০,০০০  

             

১,২০০,০০০  

                

১,২০০,০০০  

              

৭০০,০০০  

টট আি (উন্নয়ন)                      -                 

৫০০,০০০  

               

৫০০,০০০  

                  ৪০০,০০০              

১,১৮১,০০০  

এনডনপ (উন্নয়ন)                      -                 

২০০,০০০  

               

২০০,০০০  

                  ২০০,০০০                

৩০০,০০০  

এলজিএসনপ                      -               

১,৩০০,০০০  

             

১,৩০০,০০০  

                

১,২০০,০০০  

            

২,০০০,০০০  

০০০০০০                       -                  

১০০,০০০  

               

১০০,০০০  

                  ১০০,০০০                        -    

সিকািী জর্াক বিাদ্দ                      -                          -                           -                              -                          -    

অিযািয প্রানি                      -                             -                              -                          -    

বযবসা বা জপো িীনবকাি 

উপি কি 

              

৩০,০০০  

                      -                     

৩০,০০০  

                   ৫০,০০০                  ১০,০০০  

োনলনস আদালত                

১৫,০০০  

                      -                     

১৫,০০০  

                    ১৫,০০০                  ১০,০০০  

িন্ম ননবন্ধন নফ               

৬০,০০০  

                      -                     

৬০,০০০  

                    ৬০,০০০                   ৫,০০০  

বযাংক সুদ                 ১,০০০                        -                       ১,০০০                       ১,০০০                        -    

                       -                             -                              -                          -    

ননকাহ জিজিষ্টাি নফ                      -                          -                           -                              -                    ১০,০০০  

শনিক কর্ থসূচী                      -                             -                              -                          -    

নভজিনড                      -               

১,৪৬৩,৯৪১  

             

১,৪৬৩,৯৪১  

                 

১,৪৬৩,৯৪১  

              

৩৫০,০০০  



নভজিএফ                      -                  

৭১০,০০০  

               

৭১০,০০০  

                  ৭১০,০০০                 

৫১৭,১৪৩  

নবনবধ                      -                   

১৫,০০০  

                 

১৫,০০০  

                    ১০,০০০                

৬৫৬,০০০  

মর্াট           

১,৩০৭,৬০০  

           

৭,৩৩৭,৩৪১  

             

৮,৬৪৪,৯৪১  

                

৮,৩৯০,৯৪১  

            

৮,৬৩১,৫৪৩  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

    

      

  

খাদিি িার্ 
পিবিী অর্ থবছদিি বাদেট (টাকা) 

অর্ থবছিঃ ২০২০-২০২১ 
চলনি অর্ থবছদিি 

সংদশানিি 

বাদেট (টাকা)  

২০১৯-২০২০ 

পূব থবিী 

অর্ থবছদিি  

প্রকৃি (টাকা)  

২০১৮-২০১৯ সংস্থাপি বযয় নিেস্ব িহনবল 
অিযািয 

িহনবল 
মর্াট 

জচয়ািমযান ও সদসযজদি 

সম্মানী 

             

৬৯৯,৬০০  

             

৫৭২,৪০০  

             

১,২৭২,০০০  

                

১,২৭২,০০০  

            

১,১৫২,০০০  

কম থকতথা ও কম থচািীজদি 

জবতন, ভাতা 

                     -               

১,০৭৫,৭০৮  

             

১,০৭৫,৭০৮  

                

১,৩৮৮,৪০০  

              

৭০০,০০০  



আদায় কনমেন বাবদ বযয়               

৬০,০০০  

                      -                     

৬০,০০০  

                    ৬০,০০০                ১০০,০০০  

অস্থায়ী কম থচািী, জবতন                      -                          -                           -                              -                    ২০,০০০  

আসবাবপত্র/ কম্পম্পউটাি 

িক্ষণাজবক্ষণ 

              

৬৪,০০০  

             

৪০০,০০০  

               

৪৬৪,০০০  

                  

৩৬৪,০০০  

              ১০০,০০০  

ইউননয়ন নডজিটাল জসন্টাজিি 

মালামাল ক্রয় 

              

৫০,০০০  

             

৩০০,০০০  

               

৩৫০,০০০  

                  

৩৫০,০০০  

              ১০০,০০০  

জেেনািী               

৫০,০০০  

                      -                     

৫০,০০০  

                    ৪০,০০০                  

৩০,০০০  

নবদযুৎ নবল               

২০,০০০  

                      -                     

২০,০০০  

                    ১২,০০০                  ১২,০০০  

নবনভন্ন প্রকাি সনদ ও িনেদ 

নপ্রনন্টং 

               

১৫,০০০  

                      -                     

১৫,০০০  

                    ১৫,০০০                  ১০,০০০  

জটনলজফান/ইন্টািজনট নবল                      -                          -                           -        

অনফস িক্ষণাজবক্ষণ               

৫০,০০০  

              

১০০,০০০  

               

১৫০,০০০  

                  ১৫০,০০০                  

৫০,০০০  

জিনাজিটি জপজরাল মনবল ও 

িক্ষণাজবক্ষণ 

                     -                          -                           -                              -                          -    

ইইইইই ইইইইইইইই ইইইই =           

১,০০৮,৬০০  

           

২,৪৪৮,১০৮  

            

৩,৪৫৬,৭০৮  

                

৩,৬৫১,৪০০  

            

২,২৭৪,০০০  

অিযািয বযয়                      -                          -                           -                              -                          -    

কম্পম্পউটাি সফ্টওয়াি 

িক্ষণাজবক্ষণ 

               

১০,০০০  

               

১০,০০০  

                 

২০,০০০  

                    ১৫,০০০                   ৫,০০০  

বযাংক চািথ                 ১,০০০                   

২,০০০  

                   

৩,০০০  

                    ১০,০০০                        -    

সভাি /নমটটং আপযায়ন               

২৫,০০০  

               

৮০,০০০  

               

১০৫,০০০  

                  ১০০,০০০                  

৫০,০০০  

িাতীয় নদবস পালন               

২৫,০০০  

                      -                     

২৫,০০০  

                    ২৫,০০০                  ১০,০০০  

িন্ম ননবন্ধন বযয়               

২০,০০০  

                 

৭,৫০০  

                 

২৭,৫০০  

                    ২০,০০০                        -    



আপযায়ন               

৫০,০০০  

                      -                     

৫০,০০০  

                   ৫০,০০০                  ২০,০০০  

ফজটাকনপ ও কজম্পাি                

১৭,৫০০  

               

২০,০০০  

                 

৩৭,৫০০  

                   ৩৭,৫০০                  ২০,০০০  

পজত্রকা                 

৭,৫০০  

                      -                       

৭,৫০০  

                     ৭,৫০০                    

৩,৬৫০  

নবজ্ঞাপন, প্রচািনা ও মাইনকং               

২০,০০০  

               

১০,০০০  

                 

৩০,০০০  

                   ৩০,০০০                  ২০,০০০  

                       -                          -                           -                              -                          -    

আনর্ থক অনুদান ও দুাঃস্থ 

/প্রনতবনন্ধ সাহাযয 

              

২০,০০০  

              

১০০,০০০  

                

১২০,০০০  

                  ১২০,০০০                ১০০,০০০  

জ্বালানী                      -                          -                           -                              -                          -    

অনডট               

২০,০০০  

               

২০,০০০  

                 

৪০,০০০  

                    ৪০,০০০                  

৬০,০০০  

নবনবধ               

৩০,০০০  

               

৩০,০০০  

                 

৬০,০০০  

                    ৬০,০০০                  

৪২,৫৫৯  

ইইই ইইইইইইইই ইইইই =              

২৪৬,০০০  

             

২৭৯,৫০০  

               

৫২৫,৫০০  

                  ৫১৫,০০০                 

৩৩১,২০৯  

উন্নয়ি র্ূলক বযয়                      -                          -                           -                              -                          -    

কৃনষ                      -                 

৪০০,০০০  

               

৪০০,০০০  

                  ২০০,০০০                

২০০,০০০  

স্বাস্থয/সযাননজটেন                      -                 

৩০০,০০০  

               

৩০০,০০০  

                  ৩০০,০০০                

৬০০,০০০  

পানন সিবিাহ                      -                 

৩০০,০০০  

               

৩০০,০০০  

                  ৪০০,০০০                

৪০০,০০০  

িাসত্মা ও জযাগাজযাগ                      -                 

৫০০,০০০  

               

৫০০,০০০  

                  ৪০০,০০০              

২,৮০০,০০০  

গৃহ ননম থান/ সংস্কাি                      -                 

৩০০,০০০  

               

৩০০,০০০  

                  ৩০০,০০০                        -    

নেক্ষা                      -                 

৩০০,০০০  

               

৩০০,০০০  

                  ৩০০,০০০                

৪০০,০০০  

জসচ ও বা াঁধ                      -                                                  ১৮০,০০০                



৪০০,০০০  ৪০০,০০০  ৩০০,০০০  

অনযানয (মসজিদ/মজিি)                      -               

১,০০০,০০০  

             

১,০০০,০০০  

               ১,০০০,০০০                

৯১০,০০০  

সংসৃ্কনত ও জখলাধুলা এবং 

নবজনাদন 

                     -                 

২০০,০০০  

               

২০০,০০০  

                  ১০০,০০০                ১০০,০০০  

প্রাকৃনতক সম্পদ উন্নয়ন                      -                  

১০০,০০০  

               

১০০,০০০  

                  ১০০,০০০                ১০০,০০০  

পয়াঃননষ্কােন এবং বিথয 

বযবস্থাপনা 

                     -                  

১০০,০০০  

               

১০০,০০০  

                  ১০০,০০০                ১০০,০০০  

মানব সম্পদ উন্নয়ন                       -                 

৫০০,০০০  

               

৫০০,০০০  

                  ৫০০,০০০                ১০০,০০০  

০০০০০০০ ০০০০০০ 

(০০০০০০) 

                     -                  

১০০,০০০  

               

১০০,০০০  

                  ১০০,০০০                        -    

ইইই ইইইইইই ইইইই =                      -               

৪,৫০০,০০০  

             

৪,৫০০,০০০  

               

৩,৯৮০,০০০  

            

৬,০১০,০০০  

মর্াট বযয়           

১,২৫৪,৬০০  

           

৭,২২৭,৬০৮  

             

৮,৪৮২,২০৮  

                

৮,১৪৬,৪০০  

            

৮,৬১৫,২০৯  

সর্াপিী মেি               

৫৩,০০০  

              

১০৯,৭৩৩  

                

১৬২,৭৩৩  

                   

২৪৪,৫৪১  

                

১৬,৩৩৪  

মর্াট           

১,৩০৭,৬০০  

           

৭,৩৩৭,৩৪১  

             

৮,৬৪৪,৯৪১  

                

৮,৩৯০,৯৪১  

            

৮,৬৩১,৫৪৩  

 

 

 

 

 

 

 
 


