
০৩। যানবাহন (মটরযান বযাতিি)

০৫। বযাবসা কর আদায়

০৮। সম্পতি হতি আয়

61,370.00              

৩

1,050,000.00          

40,000.00               

০৪। মমাকার্দ্দ মা তিস আদায়

০১। কর ও মরট

 ক) মহাতডিং কর

০৩। তবতিন্ন সনদ পতের তিস আদায়

124,114.00             

-                       

 সতিব

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

                                                                                                                                                                                                                             

 অিংশ-১ - রাজস্ব তহসাব

 প্রাপ্ত আয়

 খ) মহাতডিং বতকয়া কর

২

766,991.00            

 প্রাতপ্তর তববরন

১ ৪

3,600.00              

30,000.00            

2,250.00                

93,395.00              

-                       

70,000.00            

25,000.00            25,300.00              

পূবদবিী বছতরর প্রকৃি 

Avq (২০১7-২০১8)

িলতি বছতরর বাতজট বা    

   সিংতশাতিি বাতজট    

২০১8-২০১9

3,200.00                 

০৬। তনবন্ধন কর

০৭। মেডলাইতসন্স তিস আদায়

০৯। জন্ম তনবন্ধন তিস আদায়

-                         

50,000.00               

3,600.00                 

50,000.00               

১১। অনুদান বা অনযানয প্রাতপ্ত

70,000.00               

 ক) তরকসা/িযান

 খ) বাইসাইতকল

-                      

60,000.00            

 খ) মখায়াড়

1,050,000.00        

30,000.00            

40,000.00            

4,000.00              4,000.00                 

০২। ইজারা

 ক) হাট বাজার

৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

   উপতজলা :-িুয়াডা½v সদর, মজলা :-িুয়াডা½v|

 ইউতনয়ন পতরষতদর বাতজট

 অর্দ বছর :- ২০১9-২০20

50.00                     

70,000.00               

1,000.00                 

50.00                   

134,183.00            

 িুয়াডাঙ্গা সদর, িুয়াডাঙ্গা।

 মিয়ারমযান

      ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

-                         

38,754.00               

 মমাোঃ তজয়াউর রহমান  মমাোঃ আকিার মহাতসন

     িুয়াডাঙ্গা সদর,িুয়াডাঙ্গা।

  গ) আনুিাতষক িহতবল বাবদ অনুদান

  ঘ) সম্মানী িািা বাবদ অনুদান

-                       

40,737.00            

572,400.00           

3,695,151.00        

120,000.00             120,000.00           

পূববিী বছতরর বাতজট   

 ২০১9-২০20 ইিং

1,649,364.00        

মমাট রাজস্ব প্রাতপ্ত

-                       -                         

117,082.00              ক) অনযানয প্রাতপ্ত

-                         

1,500,604.00           1,324,685.00         



 ১। পতরষদ A ’̄vqx কমদিারী

  ক) ইউতপ সতিতবর মবিন ও িািাতদ

খ) কমদকিদ া ও কমদিারীতদর মবিন িাদাতদ

            429,550.00            1,272,000.00         1,272,000.00  ১। মিয়ারমযান ও সদসযবৃতের িািা

১

 বযাতয়র খাি
পূববিী বছতরর বাতজট   

 ২০১9-২০20 ইিং

িলতি বছতরর বাতজট বা    

   সিংতশাতিি বাতজট    

২০১8-২০১9

পূবদবিী বছতরর প্রকৃি 

Avq (২০১7-২০১8)

 ইউতনয়ন পতরষতদর বাতজট

-                         481,940.00           

ক) সম্মানী িািা

20,500.00              

-                         

  খ) তহসাব সহকারী ও কামকতম্পউটার অপাতরটর -                         209,687.00           

-                         917,000.00             গ) গ্রাম পুতলতশর মবিন ও fvZvw`

18,000.00               -                       ১। অতিস সহকারী

গ) অনযানয প্রাতিষ্টাতনক বযয়

40,737.00            

153,231.00            -                         

8,778.00               8,400.00              

216,000.00           

30,295.00              

30,000.00               

10,000.00            

 ক) মটতলতিান তবল

 খ) তবদ্যযি তবল

30,000.00               

  ১। অনলাইতন ডাটা এতি বযয় -                       

30,000.00            

-                          ঘ) অিযান্তরীণ নীতরক্ষা বযায়

-                         500.00                 

29,767.00              

20,000.00            

-                       

2,940.00                

  ২। জন্মতনবন্ধতনর জনয কতম্পউটার ক্রয়

 ি) আপযায়ন বযয়

 ছ) পতরবহন বযয়

 গ) িুতম উন্নয়ন কর

 জ) Awdm রক্ষণাতবক্ষণ বযয় ও মসবা প্রদানজতনি বযয় 38,400.00              

 ঝ) অনযানয পতরতশািতযাগয কর/তবল

-                       

-                         

০৩। অনযানয বযয়

5,000.00                 

8,400.00                 

০২। কর আদাতয়র কতমশন বযয়

 ২। কর এতসসতমন্ট বযয়

 ২। দায়যুক্ত বযয়

7,000.00                 

795,432.00            1,383,610.00           

6,741.50              

3,258,005.50        

-                       3,050.00                 

 মমা: আকিার মহাতসন

  ৪। েনার/ তপ্রন্টার ক্রয় খরি -                         10,000.00            

 মমাোঃ তজয়াউর রহমান

5,000.00              8,960.00                 

ঘ) আনুিাতষক িহতবতল স্থানান্তর

ঙ) যানবাহন মমরামি ও জ্বালানী

81,971.00              

30,000.00            

৪৩২

-                         

  ৩। ইন্টারতনট খরি, িযাট, বযািংক িাজদ  কিদ ন

1,200.00                 

 ঙ) মামলা খরি

 অর্দ বছর-২০১9-২০20 ইিং

 অিংশ-১- রাজস্ব তহসাব

 বযয়

০১। সািারন সিংস্থাপন/ প্রাতিষ্টাতনক বযয়



০৮। ইউতনয়তনর তবতিন্ন প্রতিষ্টাতন অনুদান

 ইউতপ সতিব

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 মমাোঃ তজয়াউর রহমান

 িুয়াডাঙ্গা সদর, িুয়াডাঙ্গা।

 মমাট বযয় (রাজস্ব তহসাব)

 িুয়াডাঙ্গা সদর, িুয়াডাঙ্গা।

৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

১৪। তিকু্ষক পূণদবাসতন সহায়িা প্রদান 10,000.00               -                      

১০। রাজস্ব উদৃ্বি উন্নয়ন তহসাতব স্থানান্তর 197,500.00            39,994.00               

5,000.00                 5,000.00              

1,068,582.00         1,500,604.00           3,695,151.00        

১১। জািীয় তদবস উিযাপন -                       5,000.00                 5,000.00              

358,162.50           

১২। মখলািুলা ও সিংসৃ্কতি 5,000.00                 5,000.00              

১৩। জরুতর োন

০৯। ইউতনয়তনর তবতিন্ন ক্লাতব অনুদান -                         

১০। দ্যস্থ বযাতক্ততক আতর্দক অনুদান 8,044.00               5,000.00                 5,000.00              

০৭। িমীয় প্রতিষ্টাতন অনুদান 2,000.00                 2,000.00              

-                         5,000.00              

০৫। বৃক্ষতরাপন ও রক্ষণাতবক্ষণ 2,000.00                 -                      

০৬। সামাতজক প্রতিষ্টাতন অনুদান 2,000.00               2,000.00                 -                      

8,000.00                 10,000.00            

  ঘ) অনযানয রতশদ বতহ মুদ্রণ 3,000.00                 5,000.00              

  ৫। যািায়াি তবল 8,115.00                

  ৩। িতটাকতপ তবল 7,861.00                

  গ) কর আদায় রতশদ বই মুদ্রণ 37,093.00              

3,000.00                 2,000.00              

০৪। কর আদায় খরি

  ক) কর আদায় মরতজস্টার মুদ্রণ 2,000.00                 2,000.00              -                       

5,000.00                 9,983.00              

  ৪। মস্টশনারী সামগ্রী 1,918.00                10,000.00               10,000.00            

10,000.00            

  ২। সিংবাদপতের তবল                 1,969.00                  3,000.00               3,000.00 

 ট)  আনুষািংতগক বযয়

1,383,610.00           

  ১। প্রিার খরি 8,650.00               7,000.00                 

িলতি বছতরর বাতজট বা    

   সিংতশাতিি বাতজট    

২০১8-২০১9

পূববিী বছতরর বাতজট   

 ২০১9-২০20 ইিং

আগি মজর 795,432.00            3,258,005.50        

 অর্দ বছর-২০১9-২০20 ইিং

 মিয়ারমযান ইউতপ সতিব

 ইউতনয়ন পতরষতদর বাতজট

 বযাতয়র খাি
পূবদবিী বছতরর প্রকৃি 

Avq (২০১7-২০১8)

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 িুয়াডাঙ্গা সদর, িুয়াডাঙ্গা।  িুয়াডাঙ্গা সদর, িুয়াডাঙ্গা।

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 অিংশ-১- রাজস্ব তহসাব

 বযয়

মমা: আকিার মহাতসন

 মিয়ারমযান



 মমা: আকিার মহাতসন

পূববিী বছতরর বাতজট   

 ২০১9-২০20 ইিং

        1,700,000.00 

1,386,951.00         

ক) উপতজলা পতরষদ
০১। অনুদান (উন্নয়ন)

 অর্দ বছর- ২০১9-২০20 ইিং

 অিংশ-২- উন্নয়ন তহসাব

200,000.00          

-                      

970,000.00            

4,200,000.00        

০২। গ্রামীণ অবকাঠাতমা সিংস্কার-কাতবটা

-                         

০১। গ্রামীণ অবকাঠাতমা রক্ষণাতবক্ষণ-টিআর            1,700,000.00 

খ) সরকার

600,000.00          

০৩। অতিদতরদ্র কমদসুজন কমদসূিী 4,480,000.00         

০৪। বাতষদক উন্নয়ন কমদসূিী-এতডতপ

০৩। এতডতপ কমদদক্ষিা মূলযায়ন

500,000.00             

1,067,000.00         

প্রাতপ্ত

িলতি বছতরর বাতজট বা    

   সিংতশাতিি বাতজট    

২০১8-২০১9

৪

 ইউতনয়ন পতরষতদর বাতজট

          1,222,953.00 

200,000.00             

গ) অনযানয 

০৬। িুতম হস্তান্তর কর-১%

পূবদবিী বছতরর প্রকৃি 

Avq (২০১7-২০১8)

০২। এলতজএসতপ-তপতবতজ 1,100,000.00           

-                       

৩

প্রাতপ্তর তববরন

১ ২

4,200,000.00          

1,200,000.00           1,000,000.00        

০৫। গ্রামীণ অবকাঠাতমা সিংস্কার-কাতবLv

০১। এলতজএসতপ-তবতবতজ 2,851,465.00         

382,880.00            1,600,000.00           1,600,000.00        

1,800,000.00        

11,458,162.50       

০২। মস্বচ্ছা প্রতনাতদি িাদা

মমাট প্রাতপ্ত (উন্নয়ন তহসাব) 12,361,249.00        

০৩। রাজস্ব উদৃ্বদ্ধ 39,994.00               358,162.50           

13,539,994.00         

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 িুয়াডাঙ্গা সদর, িুয়াডাঙ্গা।

3,000,000.00          

 মমাোঃ তজয়াউর রহমান

 মিয়ারমযান

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 সতিব

 িুয়াডাঙ্গা সদর, িুয়াডাঙ্গা।



263,000.00             

২

 মমাোঃ আকিার মহাতসন

 মিয়ারমযান

৪১

400,000.00          

 খ) মিসয ও পশু সম্পদ

িলতি বছতরর বাতজট বা    

   সিংতশাতিি বাতজট    

২০১8-২০১9

 ইউতনয়ন পতরষতদর বাতজট

বযায় তববরন
পূবদবিী বছতরর প্রকৃি 

Avq (২০১7-২০১8)

বযয়

৩

50,000.00            

279,000.00            500,000.00             

 অর্দ বছর- ২০১9-২০20 ইিং

 ক) কৃতষ ও মসি

০১। কৃতষ ও মসি

 অিংশ-২- উন্নয়ন তহসাব

2,419,540.00         

100,000.00             

              200,000.00              50,000.00 

পূববিী বছতরর বাতজট   

 ২০১9-২০20 ইিং

০২। তশল্প ও কুটির তশল্প

 ক) পতরবহন ও মযাগাতযাগ 8,498,135.00         8,626,994.00           9,145,162.50        

০৩। মিŠি অবকাঠাতমা

 খ) হাট বাজার উন্নয়ন -                       

 গ) জনস্বাস্থ 198,000.00            50,000.00               50,000.00            

০৪। আর্দ সামাতজক অবকাঠাতমা -                         

 ক) তশক্ষার উন্নয়ন 827,500.00            2,000,000.00          1,000,000.00        

 খ) স্বাস্থ ও সমাজ কলযাণ

 গ) ক্রীড়া ও সিংসৃ্কতি 500,000.00             100,000.00           

০৫। মতহলা, যুব ও তশশু উন্নয়ন 300,000.00             100,000.00           

০৬। দূতযাগদ বযাবস্থাপনা ও োন 150,000.00            300,000.00             100,000.00           

০৭। সামাতজক তনরাপিা ও প্রাতিষ্টাতনিং সহায়িা 700,000.00             200,000.00          

০৮। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

মমাট বযয় (উন্নয়ন তহসাব) 12,372,175.00        13,539,994.00         11,458,162.50       

263,000.00           ০৯। তবতবি বযয়

িুয়াডাঙ্গা সদর,িুয়াডাঙ্গা।

 মমাোঃ তজয়াউর রহমান

 সতিব

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

িুয়াডাঙ্গা সদর,িুয়াডাঙ্গা।

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ



রাজস্ব তহসাব

০১। প্রাতপ্ত

   রাজস্ব

   অনুদান

   মমাট প্রাতপ্ত

ক) রাজস্ব উদৃ্বি 

উন্নয়ন তহসাব

০২। প্রাতপ্ত

   অনুদান

   অনযানয অনুদান 

L. মমাট cÖvwß

 †gvU m¤ú`

K. ivR¯^ DØ„Ë 250,100.67             

L. মমাট প্রাwß

মমাট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)

বাদ উন্নয়ন বযায়

সাতবদক বাতজট উদৃ্বি/ঘাটতি

প্রারতিক মজর-১লা জুলাই

সমাতপ্ত মজর

3,695,151.00        

িলতি বছতরর বাতজট বা    

   সিংতশাতিি বাতজট    

২০১8-২০১9

পূববিী বছতরর বাতজট   

 ২০১9-২০20 ইিং

1,324,685.00         

38,754.00               

220,780.83            250,100.67             615,858.50           

 তববরন
পূবদবিী বছতরর প্রকৃি 

Avq (২০১7-২০১8)

1,796,488.00         

12,361,249.00        

-                         

209,854.83            

1,500,604.00           

12,361,249.00        

2,006,342.83         210,106.67              

12,582,029.83        

11,100,000.00      

৪

13,500,000.00         

২ ৩

-                       

অিংশ-০২

13,500,000.00         

210,106.67              

11,458,162.50       

-                      

12,372,175.00        13,539,994.00         

257,696.00           

257,696.00           

2,262,501.00        

          1,324,685.00 

-                       

-                      

11,100,000.00      

13,500,000.00         

11,100,000.00      

           1,461,850.00         1,432,650.00 

 অর্দ বছর- ২০১9-২০20 ইিং

 অিংশ-০১

বাতজট সার-সিংতক্ষপ

১

 ইউতনয়ন পতরষতদর বাতজট

11,715,858.50      13,750,100.67         

220,780.83            615,858.50           

12,361,249.00        



িুয়াডাঙ্গা সদর,িুয়াডাঙ্গা। িুয়াডাঙ্গা সদর,িুয়াডাঙ্গা।

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 সতিব

 মমাোঃ তজয়াউর রহমান

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 মমাোঃ আকিার মহাতসন

 মিয়ারমযান



1,080,000.00       

ivR¯̂ ivR¯̂ ivR¯̂

1,324,685.00       1,461,850.00   1,432,650.00     

Aby`vb Aby`vb Aby`vb

-                     38,754.00       2,262,501.00      

‡gvU ‡gvU ‡gvU

1,324,685.00       1,500,604.00   3,695,151.00     

সমাপতন মজর

-                     358,162.50     ২৫% অনুসাতর হয়।

358,162.50        

রাজজস্ব হতি প্রকল্প গ্রহণ।



216,000.00          

31200

 মমা: আকিার মহাতসন



3,695,151.00             

3,695,151.00             

-                            

 িুয়াডাঙ্গা সদর, িুয়াডাঙ্গা।

৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 মিয়ারমযান

 িুয়াডাঙ্গা সদর, িুয়াডাঙ্গা।

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

মমা: আকিার মহাতসন

 মিয়ারমযান



12,361,249.00            13,500,000.00      11,100,000.00          

3,695,151.00             তনজস্ব আয়

11,458,162.50            প্রাতপ্ত আয়

15,153,313.50           

 মমা: আকিার মহাতসন

 মিয়ারমযান

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 িুয়াডাঙ্গা সদর, িুয়াডাঙ্গা।



11,458,162.50            

11,458,162.50            

-                            

 মমাোঃ আকিার মহাতসন

 মিয়ারমযান

িুয়াডাঙ্গা সদর,িুয়াডাঙ্গা।

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ



1,324,685.00             1,500,604.00        3,695,151.00           

220,780.83                250,100.67           615,858.50              



িুয়াডাঙ্গা সদর,িুয়াডাঙ্গা।

 ৬ নিং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 মমাোঃ আকিার মহাতসন

 মিয়ারমযান




