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��মমাাটট ৯৯০০০০০০ ৯৯০০০০০০

১১৭৭    িিশশ��াা

  িটআর

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ১৫০০০.০০ ১৫০০০

  কািবটা

  এিডিপ

��মমাাটট ১১৫৫০০০০০০ ১১৫৫০০০০০০

২২২২    অঅনন��াানন��  বব��য়য়

  ভ�াট (১% তহিবল)
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-----------------------------
ইউিপ সিচব(�া�র ও িসল)

----------------------------
মিহলা সদস�(�া�র ও িসল)

-------------------------
�চয়ারম�ান(�া�র ও িসল)

িববরণ
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  ফেটাকিপ

  ইউিপ ভবন সং�ার (১% তহিবল হেত)

  জ� িনব�ন ব�য়

  ভাড়া

  ব�াংক চাজ� (এলিজএসিপ)

  �ালানী �তল

  ভ�াট (িনজ�) ৯৯০.০০ ৯৯০

  িবিজিড ১৫৫৬৭৩৩.০০ ১৫৫৬৭৩৩

  ব�াংক চাজ� (িনজ�)

  িটআর �সালার প�ােনল �াপন

  ব�াংক চাজ� (জ� িনব�ন)

  িবিবধ ২১০০.০০ ২১০০

  আপ�ায়ন

  ভ�াট (এলিজএসিপ)

  িভিজএফ ৫১৯৮৫৬.০০ ৫১৯৮৫৬

  ব�াংক চাজ� (১% ভূিম হ�া�র তহিবল)

  কািবটা �সালার প�ােনল �াপন

  পি�কা

  িব�ৎ িবল

  িটআর (ধম�ীয় �িত�ােনর উ�য়ন)

  আয়কর (এলিজএসিপ)

  মিনহারী

��মমাাটট ৩৩০০৯৯০০ ২২০০৭৭৬৬৫৫৮৮৯৯ ২২০০৭৭৯৯৬৬৭৭৯৯

�িতেবদন ��েতর সময়: ২৪ জুলাই ২০২২ | ০৪:৫৩:৪৪ অপরা�
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