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 �িতেবদেনর প�ারািমটারসমূহ

অঅথথ� �ববছছরর *

২০২১-২০২২

��ককাায়য়াাটট� �াারর

�থম ( জুলাই, আগ�, �সে��র)

��জজললাা

ফিরদপরু

উউপপেেজজললাা

আলফাডা�া

ইইউউিিননয়য়নন  পপিিররষষদদ

বানা

�িতেবদন �তিরর জন� �যেকােনা প�ারািমটার বাছাই ক�ন আর ‘ি�িভউ’ �বাতাম চাপনু  পির�ার  ি�িভউ  এ�েপাট�  

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার
�লাকাল গভন��া� সােপাট� �েজ�-৩ (এলিজএসিপ-৩)

ববাাৎৎসসিিররকক  আআিিথথ� �কক  িিববববররণণীী

ইইউউিিননয়য়নন  পপিিররষষদদ:: বানা;  উউপপেেজজললাা:: আলফাডা�া;  ��জজললাা:: ফিরদপরু  

অঅথথ� �ববছছরর:: ২০২১-২০২২  

��ককাায়য়াাটট� �াারর:: �থম ( জুলাই, আগ�, �সে��র)  

িববরণ িটকা
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

��াািি��

ববৎৎসসেেরররর  ��াাররিি��কক  ��জজররঃঃ

ব�াংক ২১১৯৩.০০ ১০৫৪৯১৮.০০ ১০৭৬১১১

নগদ ১৭০.০০ ১৭০

কর ও �রট ৩ ২৪৯২৫.০০ ২৪৯২৫

ইজারা ৪ ৫৭১০০.০০ ৫৭১০০

সরকাির অনদুান-সং�াপন ৬ ৪৫৩৩২৬.০০ ৪৫৩৩২৬

সরকাির অনদুান-উ�য়ন ৭ ২৫০০০.০০ ২৫০০০

�ানীয় সরকার-উপেজলা পিরষদ অনদুান ৯ ২০৭৬৫৮৯.০০ ২০৭৬৫৮৯

সসবব� �েেমমাাটট ১১০০৩৩৩৩৮৮৮৮ ৩৩৬৬০০৯৯৮৮৩৩৩৩ ৩৩৭৭১১৩৩২২২২১১

বব��য়য়

  সাধারণ সং�াপন ১৩ ৭৬১৪.০০ ৪৫৩৩২৬.০০ ৪৬০৯৪০

উউ��য়য়নন  ককাাজজঃঃ

  �যাগােযাগ ১৪ ৯৫০০০.০০ ৯৫০০০

  অন�ান� ব�য় ২২ ৫৮২৫৫.০০ ২০৭৬৫৮৯.০০ ২১৩৪৮৪৪
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িববরণ িটকা
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

��মমাাটট ৬৬৫৫৮৮৬৬৯৯ ২২৬৬২২৪৪৯৯১১৫৫ ২২৬৬৯৯০০৭৭৮৮৪৪

িিববিিববধধ

��মমাাটট

সসমমাাপপননীী  ��জজরর  ছছাাড়ড়াা  ��মমাাটট  খখররচচ ৬৬৫৫৮৮৬৬৯৯ ২২৬৬২২৪৪৯৯১১৫৫ ২২৬৬৯৯০০৭৭৮৮৪৪

সসমমাাপপননীী  ��জজরর

  ব�াংক ২৭ ৩২৪৪৯.০০ ৯৮৪৯১৮.০০ ১০১৭৩৬৭

  নগদ ৫০৭০.০০ ৫০৭০

সসবব� �েেমমাাটট ১১০০৩৩৩৩৮৮৮৮ ৩৩৬৬০০৯৯৮৮৩৩৩৩ ৩৩৭৭১১৩৩২২২২১১

ইইউউিিননয়য়নন  পপিিররষষদদ:: বানা;  উউপপেেজজললাা:: আলফাডা�া;  ��জজললাা:: ফিরদপরু  

২২০০২২১১--২২০০২২২২ ববাাৎৎসসিিররকক  আআিিথথ� �কক  িিববববররণণীী  িিটটককাা

১১  এএইই  ববছছেেরর  ইইউউিিননয়য়নন  পপিিররষষেেদদরর  জজনন��িিততিিননিিধধ  ওও  জজননববেেললরর  ততাািিললককাা::

পদিব নাম �মাবাইল ন�র

�চয়ারম�ান �মাঃ হা�ন অর রিশদ শরীফ ০১৭১৩৫১৫৬০৫

সদস� �মা: রাজ ইসলাম �খাকন ০১৭২০০০১০১৬

সদস� �মাঃ �মায়ুন খাঁন ০১৭৩২৩২৪৫৩১

সদস� �মাঃ ছাকােয়ত �মাল�া ০১৯৩৭৮৫৯৬৪৯

সদস� �মাঃ বাবর আলী ০১৭৯২২৫৯৮৫৯

সদস� �মাঃ জািহ�র রহমান ০১৭১৯৩১৪৮৯২

সদস� �মাঃ ইমদা�ল হক (উিকল) িময়া ০১৭১২৪৩১১৫৯

সদস� �মাঃ আলমগীর �সখ ০১৭৪১২০৮৩৭৪

সদস� �মাঃ রাজা িময়া ০১৭৫১০৩২২৩০

সংরি�ত মিহলা সদস� সালমা �বগম ০১৭৩২৩৯৬৪০১

সংরি�ত মিহলা সদস� �মাছাঃ শাহানারা �বগম ০১৯৪০৪১৭০২৫

সংরি�ত মিহলা সদস� আনজুয়ারা ০১৭১০৫৬০৮৮৩

প�ােনল �চয়ারম�ান �মাঃ �সানা িময়া ০১৯৬০৫৪৯৭৪৪

২২  িিহহসসাাবব  সসংং��াা��  ������পপূণূণ� �  ননীীিিততমমাাললাা::

পিরষেদর �াি� ব�েয়র িহসাব িববরণী ��ত করা হেয়েছ িনে�া� তথ� হইেত :

ক। নগদ/ব�াংেকর �লনেদন ।

খ। সরকাির ��জারী ব�াংেকর �লনেদন ।

গ। �াি� ও খরচ - (১) কােজর িবিনমেয় খাদ� (কািবখা) (২) অন�ান� �িত�ান হেত �া� স�ি�

ঘ। �লাকাল গভন��া� সােপাট� �েজ�-৩ (এলিজএসিপ-৩)

িববরণ
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট
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িববরণ
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

��াািি��  খখাােেততরর  িিটটককাা  সসমমূহূহ

৩৩    ককরর  ওও  ��ররটট

  িবেনাদন কর-যা�া, নাটক ও অন�ান�

  বসতবািড় ১৬০৭০.০০ ১৬০৭০

  িবেনাদনমলূক অন�ুান

  ব�বসা, �পশা ও জীিবকা ৮৮৫৫.০০ ৮৮৫৫

  িবেনাদন কর-িসেনমা

��মমাাটট ২২৪৪৯৯২২৫৫ ২২৪৪৯৯২২৫৫

৪৪    ইইজজাাররাা

  �ফরী ঘাট/�খয়া

  জলমহাল

  হাট বাজার

  অন�ান� ৫৭১০০.০০ ৫৭১০০

  �ফরী ঘাট/�খয়া

��মমাাটট ৫৫৭৭১১০০০০ ৫৫৭৭১১০০০০

৬৬    সসররককাািিরর  অঅননুদুদাানন--সসংং��াাপপনন

  �চয়ারম�ান ও সদস�বৃে�র ভাতা ১৪৩১০০.০০ ১৪৩১০০

  �সে�টারী ও অন�ান� কম�চারীেদর �বতন ৩১০২২৬.০০ ৩১০২২৬

  অন�ান�

��মমাাটট ৪৪৫৫৩৩৩৩২২৬৬ ৪৪৫৫৩৩৩৩২২৬৬

৭৭    সসররককাািিরর  অঅননুদুদাানন--উউ��য়য়নন

  িবিবিজ-২ (এলিজএসিপ-৩)

  িটআর

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০ িদন)

  অন�ান� ২৫০০০.০০ ২৫০০০

এএললিিজজএএসসিিপপ--৩৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  কািবটা

  িবিবিজ-১ (এলিজএসিপ-৩)

  কািবখা

��মমাাটট ২২৫৫০০০০০০ ২২৫৫০০০০০০

৯৯    ��াাননীীয়য়  সসররককাারর--উউপপেেজজললাা  পপিিররষষদদ  অঅননুদুদাানন

  িভিজিড ১৫৫৬৭৩৩.০০ ১৫৫৬৭৩৩

  িভিজএফ ৫১৯৮৫৬.০০ ৫১৯৮৫৬

  উপেজলা পিরষদ হেত �া�

  অন�ান�

  এিডিপ

��মমাাটট ২২০০৭৭৬৬৫৫৮৮৯৯ ২২০০৭৭৬৬৫৫৮৮৯৯

বব��য়য়  খখাােেততরর  িিটটককাা  সসমমূহূহ

১১৩৩    সসাাধধাাররণণ  সসংং��াাপপনন
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িববরণ
২০২১-২০২২

২০২০-২০২১
িনজ� তহিবল উ�য়ন তহিবল �মাট

  অন�ান� সং�াপন ব�য়

  �চয়ারম�ান ও সদস�েদর স�ানী ৪৪০০.০০ ১৪৩১০০.০০ ১৪৭৫০০

  সিচব ও কম�চারীেদর �বতন ও ভাতা ৩১০২২৬.০০ ৩১০২২৬

  ট�া� আদােয়র কােজ ব�য় ৩২১৪.০০ ৩২১৪

��মমাাটট ৭৭৬৬১১৪৪ ৪৪৫৫৩৩৩৩২২৬৬ ৪৪৬৬০০৯৯৪৪০০

১১৪৪    ��যযাাগগাােেযযাাগগ

  কািবখা

  ১% ভূিম হ�া�র কর

এএললিিজজএএসসিিপপ--৩৩

  িপিবিজ (এলিজএসিপ-৩)

  অিত দির� কম�সং�ান (৪০িদন)

  িনজ� তহিবল

  িবিবিজ (এলিজএসিপ-৩) ৯৫০০০.০০ ৯৫০০০

  কািবটা

  এিডিপ

  িটআর

��মমাাটট ৯৯৫৫০০০০০০ ৯৯৫৫০০০০০০

২২২২    অঅনন��াানন��  বব��য়য়

  ব�াংক চাজ� (জ� িনব�ন)

  িবিবধ ৪০৬০০.০০ ৪০৬০০

  আপ�ায়ন ১৬৫০০.০০ ১৬৫০০

  ভ�াট (এলিজএসিপ)

  ব�াংক চাজ� (১% ভূিম হ�া�র তহিবল)

  িবিজিড ১৫৫৬৭৩৩.০০ ১৫৫৬৭৩৩

  কািবটা �সালার প�ােনল �াপন

  পি�কা

  িব�ৎ িবল

  িটআর (ধম�ীয় �িত�ােনর উ�য়ন)

  আয়কর (এলিজএসিপ)

  মিনহারী

  ভ�াট (১% তহিবল)

  িভিজএফ ৫১৯৮৫৬.০০ ৫১৯৮৫৬

  ফেটাকিপ

  ইউিপ ভবন সং�ার (১% তহিবল হেত)

  জ� িনব�ন ব�য়

  ভাড়া

  ব�াংক চাজ� (এলিজএসিপ)

  �ালানী �তল

  ভ�াট (িনজ�) ১১৫৫.০০ ১১৫৫

  ব�াংক চাজ� (িনজ�)

  িটআর �সালার প�ােনল �াপন
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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

��মমাাটট ৫৫৮৮২২৫৫৫৫ ২২০০৭৭৬৬৫৫৮৮৯৯ ২২১১৩৩৪৪৮৮৪৪৪৪

�িতেবদন ��েতর সময়: ২৪ জুলাই ২০২২ | ০৪:৫১:০৫ অপরা�
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