
উপজেলা পরিষদ বাজেট 
কালুখালী, িােবাড়ী। 

কালুখালী উপজেলা পরিষজদি মে/ ২০২২ োজেি রবজেষ েভাি কার্ যরববিণী। 
েভাপরি :েনাব মোোঃআরলউজ্জাোন ম ৌধুিী ( টটজটা   ম য়ািেযান উপজেলা পরিষদ কালুখালী, িােবাড়ী। 

স্থান :  উপজেলা পরিষদ রেলনায়িন, িারিখ : ৩১/০৫/২০২২ ররোঃ, েেয় : মবলা- ১১.০০ঘটটকা। 
েভায় উপরস্থি েদেযবৃন্দ : পরিরেষ্ট “ক” দ্রষ্টবয। 
েভাি প্রািজে েভাপরি উপরস্থি েকল েম্মারনি েদেযবৃন্দজক স্বাগি োরনজয় েভাি কাে শুরু কজিন। 

অি:পি েভাপরিি অনেুরি ক্রজে উপজেলা রনব যাহী অরিোি , কালুখালী, িােবাড়ী কিৃযক উপজেলা পরিষজদি েভাি 
আজলা য েূ ী মোিাজবক কার্ যক্রে পরি ালনা কিা হয়। ০১। েভায় উপজেলা রনব যাহী অরিোি, কালুখালী, িােবাড়ী 
কিৃযক েলুাই/২০২১ হজি মে/২০২২ েেজয়ি প্রকৃি খিজ ি রহোব ধজি কালুখালী উপজেলা পরিষজদি ২০২২-২০২৩ অর্ য 
বছজিি েংজোরধি বাজেট রববিণী রনম্নরুপভাজব েভায় উপস্থাপন কিা হয় : 

বাজেট সার-সংজেপ 
ফরম ক (বিবি-৩ দ্রষ্টিয) িাজেট সার-সংজেপ অর্ থ িছরt ২০২২-২০২৩ 

বিিরণ পূি থততী িৎসজরর প্রকৃত 
(২০২০-২০২১ অর্ থ িছর) 

চলবত িৎসজরর িাজেট 
িা সংজ াবিত িাজেট 
(২০২১-২০২২) অর্ থ 

িছর 

পরিতী িৎসজরর িাজেট 
(২০২২-২০২৩) অর্ থ 
িছর 

 
অং -১ 

রােস্ব বিসাি 

cÖvwß 

রােস্ব 

অনুদান 

84,58,607/-  1,32,75,210/- 1,37,75,210/- 

মমাট প্রাবি    

িাদ রােস্ব িযয় 68,91,855/- 76,01,017/- 77,76,000/- 

রােস্ব উদ্িৃত্ত/ঘাটবত (ক) 15,66,752/- 56,74,193/- 59,99,210/- 

অং -২ উন্নয়ন বিসাি 
উন্নয়ন অনুদান 

2,09,80,000/- 81,62,000/- 
 1,03,50,0০০/- 

অনযানয অনুদান ও চা াঁদা - - - 

মমাট (খ) 2,09,80,000/- 81,62,000/- 
 1,03,50,0০০/- 

মমাট প্রাি সম্পদ (ক+খ)    

িাদ উন্নয়ন কর    

সাবি থক িাজেট উদ্িৃত্ত/ঘাটবত 15,66,752/- 56,74,193/- 59,99,210/- 

ম াগ প্রারবিক মের (১েলুাই)    
সমাবির মের    

 

 
আরিকুল ইেলাে 
উপজেলা রনব যাহী অরিোি                                                                                                                     
কালুখালী,িােবাড়ী। 
িারিখ : ৩১/০৫/২০২২ রর:। 
 

  
 মোোঃআরলউজ্জাোন ম ৌধিুী (টটজটা) 

 ম য়ািেযান উপজেলা পরিষদ 

কালুখালী, িােবাড়ী। 

   েভাপরি উপজেলা পরিষদ েভা। িারিখ : 

৩১/০৫/২০২২ রর:। 
 

 

 



 
উপজেলা পরিষদ বাজেট 

কালুখালী, িােবাড়ী। 
-০২-ফরম খ 

(বিবি-৩ আইজনর চতুর্ থ তফবসল দ্রষ্টিয) 
KvjyLvjx Dc‡Rjv cwil‡`i 

অর্ থ িছর: ২০২২-২০২৩ ,রােস্ব বিসাি ,প্রাি আয় 

cÖvwß বিিরণ পূি থততী িৎসজরর 
প্রকৃত (২০২০-
২০২১ অর্ থ িছর) 

চলবত িৎসজরর িাজেট িা 
সংজ াবিত িাজেট 

(২০২১-২০২২) অর্ থ িছর 

পরিতী িৎসজরর িাজেট 
(২০২২-২০২৩) অর্ থ িছর 

1 2 3 4 

১। সরকাবর িরাদ্দ - - - 
2। ভূবম উন্নয়ন কজরর ২% অর্ থ 42,137/- 80,256/- 90,256/- 

3। িাড়ী ভাড়া - 3,08,299/- 3,98,299/- 

4। মদাকান ভাড়া - - - 

5। অবফস ভাড়া - - - 

6।িাট-িাোর ৪১% 24,12,789/- 25,70,282/- 21,70,282/- 

7।েলমিাল - - - 

8।ভূবম িস্তান্তর কজরর ১% 59,91,281/- -1,03,05,273/- -1,06,05,273/- 

9।বসবিউল বিক্রয়লব্ধ অর্ থ 12,400/- 11,100/- 11,100/- 

10।বিআরবিবি‘র মোড়ািাড়ী 

বিসাি প্রাবি 

- - - 

11।অবিটবরয়াম ভাড়া িািদ আয় - - - 

12। িরজমটরী বসট ভাড়া - - - 

13। বনলাম বিক্রয় িািদ আয় - - - 

                                      

†gvU= 

84,58,607/- 1,32,75,210 1,37,75,210 

অনুজমাবদত 

 
আরিকুল ইেলাে 
উপজেলা রনব যাহী অরিোি                                                                                                                     
কালুখালী,িােবাড়ী। 
িারিখ : ৩১/০৫/২০২২ রর:। 
 

  
 মোোঃআরলউজ্জাোন ম ৌধিুী (টটজটা) 

 ম য়ািেযান উপজেলা পরিষদ 

কালুখালী, িােবাড়ী। 

   েভাপরি উপজেলা পরিষদ েভা। 

িারিখ : ৩১/০৫/২০২২ রর:। 

 
 

 

 

 

 



উপজেলা পরিষদ বাজেট 
কালুখালী, িােবাড়ী। 
অং  ১-রােস্ব বিসাি 

িযয়  
 

িযজয়র খাত পূি থিতী িৎসজরর প্রকৃত 
(২০২০-২০২১ অর্ থ 

িছর) 

চলবত িৎসজরর িাজেট িা 
সংজ াবিত িাজেট (২০২১-

২০২২) অর্ থ িছর 

পরিতী িৎসজরর 
িাজেট (২০২২-২০২৩) 

অর্ থ িছর 
১। সািারণ সংস্থাপন/প্রাবতষ্ঠাবনক    
ক. সম্মানী/ভাতা+ভ্রমণ ভাতা 
(মচয়ারমযান+ভাইস মচয়ারমযান ২ এর মাবসক 
ভাতা+ভ্রমন ভাতা×১২ মাস) 

40,000×12=4,80,000/-, 
 ভ্রমন ভাতা 88,125/- 
27,000×12×2=6,48,000/-

ভ্রমন ভাতা 1,70,500/- 

12,49,000/- 13,00,000/- 

খ. কম থচারীজদর মিতন-ভাতা(কম থচারীজদর  
১২ মাজসর মিতন) 

365×450×2=3,28,500/-  
দুই ঈজদর উৎসিভাতা 
54,000/-, সি থজমাট= 

3,51,000/- 4,00,000/- 

(১) পবরষদ কম থচারী (কম থচারীজদর বি াখী 
ভাতা ও পারজতাবষক 

বি াখী ভাতা=5,400/- 
পবরজতাবষক 
ভাতা=27,000/- 

- - 

(২) দায় ুক্ত িযয় (সরকারী কম থচারী সম্পবকথত) - - - 

গ. অনযানয প্রাবতষ্ঠাবনক িযয় - - - 

ঘ. আনুজতাবষক তিবিজল স্থানান্তর - - - 

ঙ.  ানিািন মমরামত  2,34,300/- 2,64,647/- 3,00,000/- 

২। কর আদাজয়র েনয িযয় - - - 

3। অনযানয িযয় - - - 

ক. মটবলজফান - - - 

খ. বিদুযত বিল 1,08,949/- 69,800/- 80,000/- 

গ. ইউবপ কর - - - 

ঘ. ভূবম উন্নয়ন কর =6,000/- =6,000/- =6,000/- 

ঙ. ইন্টারজনট মাস প্রবত=1000/- 

১,০০০×১0=10,000/- 
20,000/- 20,000/- 

চ. মামলা খরচ - - - 

ছ. আপযায়ন িযয় 20,000×12=2,40,000/- 3,60,000/- 3,60,000/- 

ে. উপজেলা পবরষদ ভিন ও িাসািাড়ী 
মমরামত/ সংরেণ/ রংকরণ 

7,00,000/- 7,00,000/- 10,00,000/- 

ঝ. অনযানয পবরজ ািজ াগয বিল - - 3,50.000/- 

ঞ. অপ্রতযাব ত খাজত িযয় 5,00,000/- - 5,00,000/- 

ট.আনুষাবিক িযয় 4,000×12=48,000/- 60,000/- 60,000/- 

ঠ. আসিািপত্র মমরামত 50,000/- 50,000/- 50,000/- 

ি. উপজেলা পবরষজদর েীপগাড়ী নিায়ন বফ - - - 



ঢ. িাট-িাোর ইোরা েবনত খরচ - - - 

ণ. অবফস সরঞ্জামাবদ রেণাজিেণ/মমরামত 25,000/-  50,000/- 

৪। কর আদায় খরচ (বিবভন্ন মরজেস্টার, ফরম, রব দ 
িই ইতযাবদ মুদ্রণ) 

- - - 

৫। িৃে মরাপণ ও রেণাজিেণ - 1,00,000/- 1,00,000/- 

৬। সামাজেক ও িমীয় প্রবতষ্ঠাজন অনুদান: - - - 

৭। োতীয় বদিস উদ াপন 1,00,000/- 1,00,000/- 1,00,000/- 

0৮। ‡Ljvayjv I ms¯‹…wZ 
- - - 

0৯। উপজেলা পবরষজদর েীপ গাড়ীর টায়ার ক্রয় 16,000×4=64,000/- - - 

১০। Riæix ÎvY - 50,000/- 50,000/- 

১১। অবফস সরঞ্জাম (উপজেলা পবরষজদর 
কম্পম্পউটার ও লযাপটপ) 

- - - 

১২। বিজ্ঞাপন বিল ১,৭৪,০৮১/- - 2,00,000/- 

১৩। পাবনর লাইন মমরামত ২,০০,০০০/-  2,00,000/- 

১৪। োতীয় বনি থাচন- উপলজে আসিািপত্র ক্রয় ২,০০,০০০/- - - 

১৫। উন্নয়ন মমলা-২০২২  উপলজে ১,৫০,০০০/- - - 

১৬। রােস্ব উদ্িৃত্ব উন্নয়ন তিবিজল স্থানান্তর 20,00,000/- 38,46,570/- 40,00,000/- 

১৭। মসৌরবিদুযৎ পযাজনল স্থাপন =10,000/- - - 

১৮। গরীি ও মমিািী ছাত্র/ছাত্রীজদর িৃবত্ত প্রদান। 80×4000=320000/- 3,74,000/- - 

মমাট: e¨q (ivR¯̂ wnmve) 
68,91,855/- 76,01,017/- 77,76,000/- 

 
আরিকুল ইেলাে 
উপজেলা রনব যাহী অরিোি                                                                                                                     
কালুখালী,িােবাড়ী। 
িারিখ : ৩১/০৫/২০২২ রর:। 
 

  
 মোোঃআরলউজ্জাোন ম ৌধিুী (টটজটা) 

 ম য়ািেযান উপজেলা পরিষদ 

কালুখালী, িােবাড়ী। 

   েভাপরি উপজেলা পরিষদ েভা। 

িারিখ : ৩১/০৫/২০২২ রর:। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



উপজেলা পরিষদ বাজেট 
কালুখালী, িােবাড়ী। 

                                                            অং  ২-উন্নয়ন বিসাি ,প্রাবি 
প্রাবির বিিরণ পূি থিতী িৎসজরর প্রকৃত 

(২০২০-২০২১ অর্ থ িছর) 

চলবত িৎসজরর িাজেট িা 

সংজ াবিত িাজেট (২০২১-

২০২২) অর্ থ িছর 

পরিতী িৎসজরর িাজেট 

(২০২২-২০২৩) অর্ থ িছর 

1 2 3 4 

১।  অনুদান (উন্নয়ন)    
(ক) সরকার 

1. এবিবপ খাত 

2. অপ্রতযাব ত খাত 

3. এবিবপ সািারণ 

এবিবপ খাত mvaviY 

17,৩৮,000×4=৬৯,৫২,০০০/- 
অপ্রতযাwkত খাজত বিজ ষ 
অনুদান=1,00,00,000/- 
প্রতযাwkত খাজত =5,28,000/- 
Dc‡Rjv cwil‡`i febvw` †givgZ I 

iÿYv‡eÿY=25,00,000/- 

mvgvwRK cÖwZôvb Lv‡Z=10,00,000/- 

এবিবপ খাত mvaviY  

19,11,000×4=76,44,০০০/- 
প্রতযাwkত খাজতi K‡ivbv fvBivm 

=5,18,000/- 

 

    1,03,50,0০০/- 

(খ) অনযানয উৎস ( বদ 
র্াজক, বনবদথষ্টভাজি উজেখ 
কবরজত িইজি) 
১.  িাট-িাোর উন্নয়ন 
২. মসচ্ছা প্রজণাবদত চা াঁদা 
৩. রােস্ব উদ্িৃত্ত 

   

2। মখয়াঘাট    
3। উপজেলা পবরচালন ও 

উন্নয়ন প্রকল্প 

   

মমাট প্রাবি (উন্নয়ন 
বিসাি) 

2,09,80,000/- 81,62,000/- 
 1,03,50,0০০/- 

 
 

 
আরিকুল ইেলাে 
উপজেলা রনব যাহী অরিোি                                                                                                                     
কালুখালী,িােবাড়ী। 
িারিখ : ৩১/০৫/২০২২ রর:। 
 

  
 মোোঃআরলউজ্জাোন ম ৌধিুী (টটজটা) 

 ম য়ািেযান উপজেলা পরিষদ 

কালুখালী, িােবাড়ী। 

   েভাপরি উপজেলা পরিষদ েভা। 

িারিখ : ৩১/০৫/২০২২ রর:। 

 

 

 

 



 

 
উপজেলা পরিষদ বাজেট 

কালুখালী, িােবাড়ী। 
অং  ২-উন্নয়ন বিসাি ,িযয় 

প্রাবির বিিরণ পূি থততী িৎসজরর প্রকৃত  

(২০২০-২০২১ অর্ থ িছর) 

চলবত িৎসজরর 

িাজেট িা সংজ াবিত 

িাজেট (২০২১-

২০২২) অর্ থ িছর 

পরিতী িৎসজরর িাজেট 

(২০২২-২০২৩) অর্ থ 

িছর 

১। কৃবষ ও মসচ 15,00,000/- 
4,5০,০০০/- 4,০০,০০০/- 

2। েুদ্র ও কুটটর ব ল্প 6,00,000/- - - 

3। পবরিিন ও ম াগাজ াগ িযিস্থা 91,00,000/- 
60,8০,997/- 80,০০,০০০/- 

4। ব োর উন্নয়ন 36,28,000/- 
2,০০,০০০/- 2,০০,০০০/- 

5।  ুি, ক্রীড়া ও সংসৃ্কবত 2,00,000/- - ৩,০০,০০০/- 

6। বিবিি  10,00,000/- 
1,13,০০০/- 1,০০,০০০/- 

7। স্বাস্থয ও সমােকলযাণ - 5,28,000- ৫,০০,০০০/- 

8। মৎসয ও প্রাণীসম্পদ 9,52,000/- - 
5০,০০০/- 

9। েনস্বাস্থয 24,87,085/- 
8,০০,০০০/- 2,০০,০০০/- 

10। মবিলা, ুি ও ব শু কলযাণ 9,00,000/- - - 

11। পেী উন্নয়ন ও সমিায় - - - 

1২। দুজ থাগ িযিস্থাপনা ও ত্রাণ - - - 

1৩। উন্নত প্রব েণ - - - 

1৪। আনুষংবগক - - - 

1৫। সমাবি মের              6,12,915/- - - 

মমাট িযয় (উন্নয়ন বিসাি) 2,03,67,085/- 81,62,997/- 
1,03,50,0০০/- 

অনুজমাবদত 

 

 
আরিকুল ইেলাে 
উপজেলা রনব যাহী অরিোি                                                                                                                     
কালুখালী,িােবাড়ী। 
িারিখ : ৩১/০৫/২০২২ রর:। 
 

  
 মোোঃআরলউজ্জাোন ম ৌধিুী (টটজটা) 

 ম য়ািেযান উপজেলা পরিষদ 

কালুখালী, িােবাড়ী। 

   েভাপরি উপজেলা পরিষদ েভা। 

িারিখ : ৩১/০৫/২০২২ রর:। 

 
 

 

 

 

 

 



উপজেলা পরিষদ বাজেট 
কালুখালী, িােবাড়ী। 

ফরম গ 
(বিবিি-৫দ্রষ্টিয) 

কালুখালী উপজেলা পবরষজদর বনয়বমত কম থচারীজদর বিররণী অর্ থ িছর: ২০2২২-২০2২৩ 

 
বিভাগ/ াখা ক্রবমক 

নং 
পজদর নাম পজদর 

সংখযা 
মিতনক্রম মিাঘ থভাতা( বদ 

র্াজক) 
1 2 3 4 5 6 

উপজেলা পবরষদ 
কা থালয়, 
কালুখালী, 
রােিাড়ী 

01 সাাঁট-মুদ্রােবরক ০১ 11820/- িজত 24,680/-  
02 গাড়ী চালক 01 

10780/- িজত 22,490/-  
03 অবফস সিায়ক 02 

9570/- িজত 20,010/-  

      
     সভায় উপস্থাবপত ২০২২-২০২৩ অর্ থ িছজরর সংজ াবিত িাজেট বিষজয় বিস্তাবরত আজলাচনাজন্ত 
সি থসম্মবতক্রজম অনুজমাবদত িয়। েভায় আি মকান আজলা না না র্াকায় েভাপরি উপরস্থি েকলজক ধনযবাদ 
োরনজয় েভাি েোরি মঘাষণা কজিন। 
                          অনুজমাবদত 

      
 মোোঃআরলউজ্জাোন ম ৌধিুী ( টটজটা   

                                                        ম য়ািেযান উপজেলা পরিষদ 
কালুখালী, িােবাড়ী। 

   েভাপরি উপজেলা পরিষদ েভা। 
িারিখ : ৩১/০৫/২০২২ রর:। 

স্মািক নং- ০৫.৩০.৮২০৭.০০৫.০৫.০০১.২১-(৩৪১ (৪০  ক                    

 অনুরলরপ : েদয়  জ্ঞািাজর্ য 
০১। ের ব, স্থানীয় েিকাি পল্লী উন্নয়ন ও েেবায় েন্ত্রণালয়, বাংলাজদে ের বালয়, ঢাকা। 

০২।  মাননীয় োতীয় সংসদ সদসয, রােিাড়ী-২ ও উপজদষ্টা, উপজেলা পবরষদ, কালুখালী, রােিাড়ী। 

০৩। মেলা প্রোেক, িােবাড়ী। 

                                                                                                                            
আরিকুল ইেলাে 

উপজেলা রনব যাহী অরিোি  
                                                                                                                     কালুখালী,িােবাড়ী। 

িারিখ : ৩১/০৫/২০২২  



 

 

 

 

 

 

 


