
০৩। যানবাহন (মটরযান বযাতিি)

১০৬২৪৪০

মমাট রাজস্ব প্রাতি ১৯৮৬৪৮১

পূববিী বছররর বারজট    

২০১৭-২০১৮ ইং

৩৫৬৮৮
১৫৫৭০০

২৫৯১৪৭৯

১৫৫৭০০

৮৫২০৮৮
২৩৩২৮
১৫৫৭০০

১৮১৬০৬৭

৯০৭১০ ৭৬৭১৪ ৯৭০০০

 চুয়াডাংগা সদর, চুয়াডাংগা।

  ক) অনযানয প্রাতি

 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 মমা: ফয়জুর রহমান

             ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ
 মচয়ারমযান

 অর্থ বছর :- ২০১৭-২০১৮

৮০০০

০

                          ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

   উপরজলা :-চুয়াডাংগা সদর, মজলা :-চুয়াডাংগা।

 ইউতনয়ন পতরষরদর বারজট

 ক) তরকসা/ভ্যান
 খ) বাইসাইরকল

 খ) মখায়াড়

৯৬০০০০
২০০১

২৫০০০
৮০০০

৫০
৫০০০০

০
৫০০

৫০০০০

৩০০০০

৫০

৫৪০৯২

৪৫০০০

১০০০

০
২৫০০০
৩৬০০
৬০০০০

৬০০০০
৫০০০৬। তনবন্ধন কর

০৭। মেডলাইরসন্স তফস আদায়

পূবথবিী বছররর প্রকৃি 

বারজট(২০১৫-২০১৬)

৩৬০০
১০০০০০

৩৫০০

০
০

৪০৩২৫
৪০

 অংশ-১ - রাজস্ব তহসাব

 প্রাি আয়

 খ) মহাতডং বরকয়া কর

২

৬৬০০০০

 প্রাতির তববরন
১ ৪

১১। অনুদান বা অনযানয প্রাতি

২০০১

০২। ইজারা
 ক) হাট বাজার

৫৭১৪

০১। কর ও মরট
 ক) মহাতডং কর

০৩। তবতভ্ন্ন সনদ পরের তফস আদায়

১৭০৪০

৩৬০০

চলতি বছররর বারজট বা       

সংরশাতিি বারজট    ২০১৬-

২০১৭

০৯। জন্ম তনবন্ধন তফস আদায়

৩

৬৬০০০০

২৫০০০

০৪। মমাকার্দ্থ মা তফস আদায়
০৫। বযাবসা কর আদায়

০৮। সম্পতি হরি আয়

 সতচব

৪০০৫০
০

২০২৫৫

  খ) কমথকিথ া ও কমথচারীরদর মবিন বাবদ অনুদান
  গ) আনুিাতষক িহতবল বাবদ অনুদান
  ঘ) সম্মানী ভ্ািা বাবদ অনুদান

৭২৫০৪১

         মমা: আকিার মহারসন

           চুয়াডাংগা সদর, চুয়াডাংগা।



 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ
 চুয়াডাংগা সদর, চুয়াডাংগা।

৫০০০ ১০০০০ ২০০০০

 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ
 চুয়াডাংগা সদর, চুয়াডাংগা।

১১১০০

 ২। দায়যুক্ত বযায়

০১। সািারন সংস্থাপন/ প্রাতিষ্টাতনক বযায়

 মমা: ফয়জুর রহমান

০২। কর আদারয়র কতমশন বযায়

গ) অনযানয প্রাতিষ্টাতনক বযায়

 ঙ) মামলা খরচ

 ইউতনয়ন পতরষরদর বারজট

ক) সম্মানী ভ্ািা

৪

০০

১০০০০১০০০০

ঘ) আনুিাতষক িহতবরল স্থানান্তর
ঙ) যানবাহন মমরামি ও জ্বালানী

  ১। অনলাইরন ডাটা এতি বযায়

১৯৪০৩৮০

  ৩। ইন্টাররনট খরচ, ভ্যাট, বযাংক চাজথ  কিথ ন ১১১৫৩ ১৫০০০

 ইউতপ সতচব

১২৫০০

 মমা: আকিার মহারসন
 মচয়ারমযান

১০০০০ ১০০০০

০ ০

১৬৭২৫৩২ ১৪৯৯৮৮৫

২০০০০
৫০০০০

০০

 ঝ) অনযানয পতররশািরযাগয কর/তবল

৪২৭০০০

২০০০০ ২০০০০

০

২৫৪১

  ৪। েনার/ তপ্রন্টার ক্রয় খরচ

৯১৬০

  ২। জন্মতনবন্ধরনর জনয কতম্পউটার ক্রয়

 চ) আপযায়ন বযায়
 ছ) পতরবহন বযায়

 গ) ভু্তম উন্নয়ন কর

 জ) রক্ষণারবক্ষণ বযায় ও মসবা প্রদানজতনি বযায় ০

২৪০০০ ২৪০০০

৫০০০ ৫০০০ ঘ) অভ্যান্তরীণ নীতরক্ষা বযায়
৫০০ ৮০০০

১৪৮৮৪

০৩। অনযানয বযায়

৩০১২২ ৩০০০০১৪১৯৫

৪০০০ ৪০০০ ক) মটতলরফান তবল

৪০০০

 খ) তবদ্যযি তবল

০ ২৩৩২৮ ৩৫৬৮৮

১৩২৪৮০ ১৩৩৫৪৩

২৩৬২৮ ১০৪০০ ১০৪০০

১৯২০০০

 ২। কর এরসসরমন্ট বযায়
১৮০০০ ১৮০০০ ১। অতফস সহকারী

০ ০ ১০০০০০

  খ) তহসাব সহকারী ও কামকতম্পউটার অপাররটর ০ ০ ২১২৮২০
৪২৭০০০ ৪২৭০০০  গ) গ্রাম পুতলশ

  ক) ইউতপ সতচরবর মবিন ও ভ্ািাতদ ২৯৮০৪১ ৩৫৮৯৯২ ৪১৬৬৭২

 অর্থ বছর-২০১৭-২০১৮ ইং

 অংশ-১- রাজস্ব তহসাব

 বযায়

 বযারয়র খাি

    পূবথবিী বছররর         

বারজট      (২০১৭-

২০১৮)

চলতি বছররর বারজট বা 

সংরশাতিি বারজট    (২০১৬-

২০১৭)

পূবথবিী বছররর প্রকৃি 

বারজট(২০১৫-২০১৬)
৩২১

৭১০৮৫০ ৪০০০০০ ৩৩০০০০ ১। মচয়ারমযান ও সদসযবৃরের ভ্ািা
খ) কমথকিথ া ও কমথচারীরদর মবিন ভ্াদাতদ
 ১। পতরষদ কমথকিথ া ও কমথচারী



 মমা: আকিার মহারসন
 মচয়ারমযান

 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ
 চুয়াডাংগা সদর, চুয়াডাংগা।

 অংশ-১- রাজস্ব তহসাব

 বযায়

 ইউতনয়ন পতরষরদর বারজট

 অর্থ বছর-২০১৭-২০১৮ ইং

 বযারয়র খাি

পূবথবিী বছররর প্রকৃি 

বারজট(২০১৫-২০১৬)

চলতি বছররর বারজট বা 

সংরশাতিি বারজট    (২০১৬-

২০১৭)

    পূবথবিী বছররর         

বারজট      (২০১৭-

২০১৮)

আগি মজর
১৬৭২৫৩২

১৯৪০৩৮০
 ট)  আনুষাংতগক বযায়

১৪৯৯৮৮৫

  ১। প্রচার খরচ ৩৭৯০ ১১০০০ ১০০০০

  ২। সংবাদপরের তবল ২৩৮৮ ৬০০০ ৫১৫১
  ৩। ফরটাকতপ তবল ৭৩৭৩ ১১০০০ ১০০০০

  ৪। মেশনারী সামগ্রী ৫৭২৪ ১২০০০ ১০০০০
  ৫। যািায়াি তবল ৪৯৪০ ৬৭৬৫ ১০০০০
০৪। কর আদায় খরচ
  ক) কর আদায় মরতজোর মুদ্রণ ১৬০০ ৩০০০ ২০০০
  গ) কর আদায় রতশদ বই মুদ্রণ ১৭০০০ ২৩০০০ ১০০০০
  ঘ) অনযানয রতশদ বতহ মুদ্রণ ০ ৭০০০ ১০০০০
০৫। বৃক্ষররাপন ও রক্ষণারবক্ষণ ০ ৮০০০ ১০০০০
০৬। সামাতজক প্রতিষ্টারন অনুদান
০৭। িমীয় প্রতিষ্টারন অনুদান ০ ১১০০০ ১০০০০
০৮। ইউতনয়রনর তবতভ্ন্ন প্রতিষ্টারন অনুদান ০ ০ ৫০০০
০৯। ইউতনয়রনর তবতভ্ন্ন ক্লারব অনুদান ০ ০ ৫০০০
১০। দ্যস্থ বযাতক্তরক আতর্থক অনুদান ৭২১০ ২১০০০ ১০০০০
১১। জািীয় তদবস উিযাপন ১১০৫ ২১০০০ ১০০০০

১২। মখলািুলা ও সংসৃ্কতি ০ ১৫৮৩১ ১০০০০

১৩। জরুতর োন ০ ০ ১০০০০
১৪। তভ্কু্ষক পূণথবাসরন সহায়িা প্রদান ০ ০ ৫০০০০
১০। রাজস্ব উদৃ্বি উন্নয়ন তহসারব স্থানান্তর ৩৭১০০০ ২৩০০০০ ৩৫০০০০

 মমাট বযায় (রাজস্ব তহসাব) ২০৯৪৬৬২ ১৮৮৬৪৮১ ২৪৭৭৫৩১

 চুয়াডাংগা সদর, চুয়াডাংগা।

 মমা: ফয়জুর রহমান

 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ
 ইউতপ সতচব



 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 মমা: ফয়জুর রহমান

মমাট প্রাতি (উন্নয়ন তহসাব) ১১২৮৩৫১৮ ১৩৯৩০০০০ ১৫০৫০০০০

০২। মস্বচ্ছা প্ররনাতদি চাদা ০ ০ ০

০৩। রাজস্ব উদৃ্বদ্ধ ৩৭১০০০ ২৩০০০০ ৩৫০০০০

১২০০০০০ ১২০০০০০

০১। এলতজএসতপ-তবতবতজ ২৬০২২১৬ ৩৬০০০০০ ৪০০০০০০

১১২৬৩৮৫ ১৬০০০০০ ১৬০০০০০

গ) অনযানয 

২০০০০০

৯৯৬৭৪১ ১০০০০০০

০৫। গ্রামীণ অবকাঠারমা সংস্কার-কাতবটা
০৬। ভু্তম হস্তান্তর কর-১%

২০০০০০

৮৯৬০২৬ ১৭০০০০০

 সতচব

১১০০০০০
০

০৩। অতিদতরদ্র কমথসুজন কমথসূচী ৩৮৮৮০০০
০৪। বাতষথক উন্নয়ন কমথসূচী-এতডতপ

২০০০০০০৩। এতডতপ কমথদক্ষিা মূলযায়ন

 অর্থ বছর- ২০১৭-২০১৮ ইং

 অংশ-২- উন্নয়ন তহসাব

প্রাতির তববরন

২০০০০০

০২। এলতজএসতপ-তপতবতজ

০ ৫০০০০০
৯৭৮১৫০

০২। গ্রামীণ অবকাঠারমা সংস্কার-কাতবটা

১

০১।অনুদান (উন্নয়ন)

৪২০০০০০ ৪২০০০০০

০১। গ্রামীণ অবকাঠারমা রক্ষণারবক্ষণ-টিআর ১৭০০০০০

২২৫০০০
২০০০০০

২ ৩ ৪

 ইউতনয়ন পতরষরদর বারজট

প্রাতি

ক) উপরজলা পতরষদ

 মচয়ারমযান

চলতি বছররর বারজট বা 

সংরশাতিি বারজট    (২০১৬-

২০১৭)

    পূবথবিী বছররর         

বারজট      (২০১৭-

২০১৮)

পূবথবিী বছররর প্রকৃি 

বারজট(২০১৫-২০১৬)

 মমা: আকিার মহারসন

 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

খ) সরকার



৫০০০

 মমা: ফয়জুর রহমান
 সতচব

 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

মমাট বযায় (উন্নয়ন তহসাব) ৯৬৪১৫৯৭ ১৩৯৫০০০০ ১৫০৫০০০০

০৭। সামাতজক তনরাপিা ও প্রাতিষ্টাতনং সহায়িা ১০১১১৭৫ ১২০০০০০ ১০৫০০০০

০৮। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ০ ০

০৫। মতহলা, যুব ও তশশু উন্নয়ন ০ ৩০০০০০

০৬। দূরযাগথ বযাবস্থাপনা ও োন ০ ৩০০০০০

 খ) স্বাস্থ ও সমাজ কলযাণ ০

 গ) ক্রীড়া ও সংসৃ্কতি ০ ৬৫০০০০ ৫৫০০০০

০৪। আর্থ সামাতজক অবকাঠারমা ০ ৪০০০০০

 ক) তশক্ষার উন্নয়ন ১৩৪২১৯০ ১৬৩৫০০০ ১৭০০০০০

 খ) হাট বাজার উন্নয়ন

 গ) জনস্বাস্থ ১৫৯৫০০ ৬০০০০০ ৯০০০০০

০২। তশল্প ও কুটির তশল্প

 ক) পতরবহন ও মযাগারযাগ ৬৯৭৪১৭২ ৮৬৫০০০০ ৮৬৫০০০০

০৩। মরভ্েৌি অবকাঠারমা

 অর্থ বছর- ২০১৭-২০১৮ ইং

 ক) কৃতষ ও মসচ

০১। কৃতষ ও মসচ

৭০০০০০

২০০০০০

২৫০০০ ৪১০০০০

১২৫০০০ ৪০০০০০

৪০০০০০ ৩০০০০০ খ) মিসয ও পশু সম্পদ

১ ২

 অংশ-২- উন্নয়ন তহসাব

বযায়

৩

চলতি বছররর বারজট বা 

সংরশাতিি বারজট    (২০১৬-

২০১৭)

    পূবথবিী বছররর         

বারজট      (২০১৭-

২০১৮)

০৯। তবতবি বযায় ৪৫৬০

 মমা: আকিার মহারসন
 মচয়ারমযান

 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

৪

 ইউতনয়ন পতরষরদর বারজট

বযায় তববরন

পূবথবিী বছররর প্রকৃি 

বারজট(২০১৫-২০১৬)



রাজস্ব তহসাব

০১। প্রাতি

   রাজস্ব

   অনুদান

   মমাট প্রাতি

বাদ রাজস্ব বযায়

ক) রাজস্ব উদৃ্বি /ঘাটতি
উন্নয়ন তহসাব

০২। প্রাতি

   অনুদান

   অনযানয অনুদান 

    খ) মমাট

মমাট প্রাি সম্পদ (ক+খ)

বাদ উন্নয়ন বযায়
সাতবথক বারজট উদৃ্বি/ঘাটতি
প্রারতিক মজর-১লা জুলাই
সমাতি মজর

১৯৮৬৪৮১

১৩৩৭৬৫১

 অংশ-০১

১ ২ ৩ ৪

০
১১৩৯৪৮

১৬৫৬৪৮১

১১৩৯৪৮

১৫১৬৩৯৪৮

১২৫৩৮২৮

 অর্থ বছর- ২০১৭-২০১৮ ইং

৮৮০৭৪১ ১০৩১১১৬

 ইউতনয়ন পতরষরদর বারজট

০

২০৯৪৬৬২

১৪৭০০০০০

বারজট সার-সংরক্ষপ

অংশ-০২

১৩৯৩০০০০

১০০০০০

১৫০৫০০০০

০

১৪৭০০০০০

১৩৭০০০০০

১৮৯৬৪৮৮

৯৩৫৩২৬ ৯৫৫৩৬৫

৯৬৪১৫৯৭ ১৯৩০০০০

১৩৬৩৩২৬

০

১৭৯৬৪৮৮ ১৮৯৬৪৮৮

 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ
 সতচব

 মমা: ফয়জুর রহমান

    পূবথবিী বছররর         

বারজট      (২০১৭-

২০১৮)

১১২৮৩৫১৮

১১০০৪৯২৩ ১৪০৩০০০০

৪৩৩১৬২

১১২৮৩৫১৮

 (+)              ৩৩০০০০  (+)          ৪৬৩৯৪৮

১৮১৬০৬৭

 তববরন

পূবথবিী বছররর প্রকৃি 

বারজট(২০১৫-২০১৬)

চলতি বছররর বারজট বা 

সংরশাতিি বারজট  (২০১৬-

২০১৭)

২৫৯১৪৭৯

 (-)                ২৭৮৫৯৫

২১২৭৫৩১

 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 মমা: আকিার মহারসন
 মচয়ারমযান



             ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ
 মচয়ারমযান



 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ
 চুয়াডাংগা সদর, চুয়াডাংগা।

 মমা: আকিার মহারসন
 মচয়ারমযান



 মমা: আকিার মহারসন
 মচয়ারমযান

 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ
 চুয়াডাংগা সদর, চুয়াডাংগা।



 মচয়ারমযান
 মমা: আকিার মহারসন

 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ



 মমা: আকিার মহারসন
 মচয়ারমযান

 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ



 ৬ নং তিিুদহ ইউতনয়ন পতরষদ

 মমা: আকিার মহারসন
 মচয়ারমযান


