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ারক নং◌ঃ ২০১৪/          তািরখঃ ২৯/০৫/২০১৪ 

 
 

বরাবর 
জলা শাসক  
মৗলভীবাজার।  

 
মা েমঃ  

উপেজলা িনরাহী কমকতা  
বড়েলখা, মৗলভীবাজার।  

 
িবষয়ঃ ২০১৪-২০১৫ অথ বছেরর বােজট রণ সে ।  

 
 

উপেরা  িবষেয়র আেলােজ জানােনা যাে  য, অ  ১০ নং দি ণভাগ (দঃ) ইউিনয়ন পিরষেদর আগামী ২০১৪-১৫ অথ বছেরর ািবত বােজট, 
এবং ২০১৩-২০১৪ অথ বছেরর সংেশািধত বােজট (ক াশ বিহ মাতােবক) চুড়া  অনুেমাদেনর জন  মেহাদ য়র সদয় অবগিত ও পরবতী েয়াজনীয় ব া হন 
করার জ   
এতদসে  দািখল করা হইল।  

 
( মাঃ আিজর উি ন) 

চয়ার ান 
১০নং দÿÿনভাগ (দঃ) ইউিপ 

বড়েলখা, মৗলভীবাজার। 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

১০নং দি ণভাগ (দঃ) ইউিনয়ন পিরষদ,২০১৪-২০১৫ অথ বছেরর বািষক বােজট, আয় িববরণী (ইউিপ ফরম নং-০১) 
ঃ

নং 
আগামী অথ বছেরর বােজট ২০১৪-২০১৫ 

 

আেয়র খাত 

িনজ  তহিবল  উ য়ন তহিবল   মাট 

চলিত বছেরর বােজট/সংেশািধত বােজট 

২০১৩-১৪ 
(ক াশ বিহ মাতােবক) 

চলিত বছেরর বােজট/সংেশািধত 

বােজট ২০১২-১৩ 
(ক াশ বিহ মাতােবক) 

 আগত তহিবল  ৮৭০১৯.০০ ১১৬৫৮১৪.০০ ১২৫২৮৩৩.০০ ৫২৮২৩.০০ ৩৮৪২৪.০০ 
 রাজ  আয় (িনজ  উৎস)◌ঃ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

দালান কাঠার বাৎসিরক ে র উপর কর ◌ঃ 
হাল দাবীঃ ২০০০০০.০০ 

০১ 

বেকয়া দাবী ◌ঃ ৩০২৫০২.০০ 

৫০২৫০২.০০ ০০.০০ ৫০২৫০২.০০ ১৪৪৩১০.০০ ৭৮৬৬০.০০ 

০২ নাগিরক, উ রািধকারীসহ িবিভ  সনদপ  ও ত য়নপ  দান হেত আয় ১২০০০০.০০ ০০.০০ ১২০০০০.০০ ৯১৮৯০.০০ ১১২৪০.০০ 
০৩ বসাখােত ( ড লাইেস ) আয়  ১৫০০০০.০০ ০০.০০ ১৫০০০০.০০ ১৩৫৩৯৮.০০ ১২৪১৬৫.০০ 

০৪ যানবাহান লাইেস  দান বাবত আয়/ ামীন খলা লা বাবদ উঃ িনঃঅঃ বড়ঃ হেত া  ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ১০০০০.০০ াঃেখঃ ০০.০০ 
০৫ াম আদালত িফ হেত আয়  ১০০০০.০০ ০০.০০ ১০০০০.০০ ৫১০০.০০ ০০.০০ 
০৬  খায়াড় িনলাম হেত আয়  ১০০০০.০০ ০০.০০ ১০০০০.০০ ৬৬০০.০০ ০০.০০ 
০৭ জ  িনব ন হেত া  আয় (১৮ বছেরর উে ) ৪০০০০.০০ ০০.০০ ৪০০০০.০০ ৮৪৫৫.০০  
০৮ জ  সনদ দান িফ হেত আয় (বাংলা-১০০/- ইংেরজী-৩০০/-), সংেশাধিন-৫০/-, িপ েকট কিপ-

৫০/- ি  সহ 
৫০০০০.০০ ০০.০০ ৫০০০০.০০ ৬৮৩০০.০০ ৭৮০২০.০০ 

০৯ িবিভ  দিলল সত ায়ন ও পারিমট দান হেত আয় ২% হাের ৩০০০০.০০ ০০.০০ ৩০০০০.০০ ৩৯০০.০০  
১০ র লী খালা বাজার িনলাম হেত আয় ( ংখলা রÿ◌ায় জন ােথ) ৫০০০০.০০ ০০.০০ ৫০০০০.০০ 
১১ ধলছড়া ইজারা হেত া  আয় (জাল ার মৎ  আহরণ)  ২০০০০.০০ ০০.০০ ২০০০০.০০ 

১৫০০০.০০ ৭২৬০০.০০ 

১২ িভিজিড স য়  ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ২৫৭৬৫.০০ ০০.০০ 
১৩ উটিরয়াল, বসরকারী ক.িজ ল সহ পিরপে র িবধানমেত এ খােত আয়/ িবলেবাড তরী বাবাদ 

উঃিনঃ অিফঃ হেত া  
১৫০০০.০০ ০০.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ িবঃেবাঃ ০০.০০ 

১৪ ধার ফরত ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ৫৩০০.০০ ০০.০০ 
১৫ ত  ক  হেত আয় ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ১৫০০০.০০ ০০.০০ 
১৬ িবিবধ আয়  ৫০০০০.০০ ০০.০০ ৫০০০০.০০ ২২১৪০.০০  
 মাট ১১,৩৪,৫২১.০০ ১১,৬৫,৮১৪.০০ ২৩,০০,৩৩৫.০০ ৬,২৪,৯৮১.০০ ০০.০০ 
 সরকারী অ দান (ক) উ য়নঃ    ০০.০০ ০০.০০ 

১৭ বািষক উ য়ন কম চী (এিডিব) স া  ০০.০০ ১০,০০০০০.০০ ১০,০০০০০.০০ ৯৮৬০০০.০০ 
১৮ এলিজএসিপ হেত া   ০০.০০ ১৯,০০০০০.০০ ১৯,০০০০০.০০ ২৩২৮০৭৯.০০ 

১৫৩০৭৮১.০০ 

 মাট ০০.০০ ২৯,০০০০০.০০ ২৯,০০০০০.০০ ৩৩১৪০৭৯.০০ ০০.০০ 
 (খ) াণ ও নঃরাসন হেত া ঃ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

১৯ ামীন অবকাঠােমা সং ার (কািবখা) ৪০ মঃটন ( িত কিজ৩৪.০০টাকা হাের) ০০.০০ ১৩৬০০০০.০০ ১৩৬০০০০.০০ ১১,৩৪,০০০.০০ 
২০ ামীন অবকাঠােমা র নােব ন ( আর) ৬৫.০০০ মঃটন ( িত কিজ৩৪.০০টাকা হাের) ০০.০০ ২২১০০০০.০০ ২২১০০০০.০০ ১৫,৬৬,০০০.০০ 
২১ ামীন অবকাঠােমা সং ার (কািবটা) ০.০০ ৮০০০০০.০০ ৮০০০০০.০০ ৮,৯৭,৯৩৮.০০ 
২২ অিত দির েদর জ  কমসং ান কম চী হেত া  (জন িত ২০০.০০ টাকা হাের ৮৫ জন) ০০.০০ ১৩৬০০০০.০০ ১৩৬০০০০.০০ ১৩,৬০,০০০.০০ 
২৩ িভিজিড বাবদ া  আয় ( ায় ৪০ মঃটন গম গড়  ২৭.০০ হাের) ০০.০০ ১১৩৪০০০.০০ ১১৩৪০০০.০০ ৮,৬৪,০০০.০০ 
২৪ িভিজএফ বাবদ আয় ( ায় ২০ মঃটন চাল, ৩৪.০০ টাকা হােব) ০০.০০ ৬৮০০০০.০০ ৬৮০০০০.০০ ১১,৮৮,০০০.০০ 

৫৫২০৮৯৪.০০ 

২৫ এজলাস িনশান বাবদ ানীয় সরকার িবভাগ হেত া  ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ১,১৩,৪০০.০০  
 মাট ০০.০০ ৭৫,৪৪,০০০.০০ ৭৫,৪৪,০০০.০০ ৭১,২৩,৩৩৮.০০ ০০.০০ 
 সরকারী অ দান (সং াপন খােত াি ) ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

২৬ চয়ার ান সােহেবর স ানী (সরঃ মািসক১৫৭৫.০০টাকা হাের) বেকয়া সহ ০০.০০ ২৮৩৫০.০০ ২৮৩৫০.০০ 
২৭ সদ েদর স ানী (সরকারী মািসক ৯৫০.০০ টাকা হাের)বেকয়া সহ ০০.০০ ২০৫২০০.০০ ২০৫২০০.০০ 

১৫৫৭০০.০০ 
 

৫৩৬৭২০.০০ 

২৮ ইউিপ সিচেবর বতন ভাতা  ০০.০০ ১৮৩০০০.০০ ১৮৩০০০.০০ ০০.০০ 
২৯ দফাদােরর বতন ভাতা (সরকারী) ১৩০০.০০ হাের ০০.০০ ১৭৭০০.০০ ১৭৭০০.০০ 
৩০ দফাদােরর বতনভাতা ইউিপ অংশ ৮০০.০০ হাের ০০.০০ ১১৭০০.০০ ১১৭০০.০০ 

০০.০০ 

৩১ মহল াদারেদর বতন ভাতা (সরকারী অংশ  ১১০০.০০ হাের ০০.০০ ১৩৫৯০০.০০ ১৩৫৯০০.০০ ০০.০০ 
৩২ মহল াদারেদর বতন ভাতা (ইউিপ অংশ ৮০০.০০ হাের ০০.০০ ১০৩৫০০.০০ ১০৩৫০০.০০ 

২৮৪৩০০.০০ 

০০.০০ 
 মাট ০০.০০ ৬,৮৫,৩৫০.০০ ৬,৮৫,৩৫০.০০ ৪,৪০,০০০.০০ ০০.০০ 
 ানীয় সরকার ে ঃ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

৩৩ উপেজলা রাজ  তহিবল হেত পাওয়া গেল াবর সঃহঃকর ০০.০০ ৮০০০০০.০০ ৮০০০০০.০০ ৮৪১০০০.০০ ৭৭১০০০.০০ 
 মাট ০০.০০ ৮০০০০০.০০ ৮০০০০০.০০ ৮৪১০০০.০০ ৭৭১০০০.০০ 

৩৪ িবিবধ আয় ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ৯৫২৩৭.০০ 
 মাট আয়  ১১,৩৪,৫২১.০০ ১,৩০,৯৫,১৬৪.০০ ১,৪২,২৯,৬৮৫.০০ ১২৩৪৩৩৯৮.০০ ৮৮৪৬৫০১.০০ 

 
 
 

    আ  শাহীন                      মাঃ আিজর উি ন 
       সিচব                          চয়ার ান  
দি ণভাগ (দঃ) ইউিপ                                      দি ণভাগ (দঃ) ইউিপ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



১০নং দি ণভাগ (দঃ) ইউিনয়ন পিরষদ, ২০১৪-২০১৫ অথ বছেরর বািষক বােজট, য় িববরণী (ইউিপ ফরম নং-০১) 
আগামী অথ বছেরর বােজট ২০১৪-২০১৫ ঃ

নং 
ােয়র খাত 

িনজ  তহিবল  উ য়ন তহিবল মাট 
চলিত বছেরর বােজট/সংেশািধত 

বােজট ২০১৩-২০১৪ 
িবগত বছেরর ত বােজট 

২০১২-১৩ ক াশ বিহ মাতােবক) 
 রাজ  য়ঃ সং াপন  ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

০১ চয়ার ান সােহেবর স ানী য় (সরকারী অংশ)( বেকয়া সহ) ০০.০০ ২৮৩৫০.০০ ২৮৩৫০.০০ 
০২ চয়ার ান সােহেবর স ানী য় (ইউিপ অংশ)   ২৩১০০.০০ ০০.০০ ২৩১০০.০০ 
০৩ ইউিপ সদ েদর স ানী ভাতার য় (সরকারী অংশ) বেকয়া সহ ০০.০০ ২০৫২০০.০০ ২০৫২০০.০০ 

১১১৪৭২.০০ 

০৪ ইউিপ সদ েদর স ানী ভাতার য় (ইউিপঅংশ) বেকয়া সহ ২৫০০০০.০০ ০০.০০ ২৫০০০০.০০ 

৩০৪০০০.০০ 

১৬৭৩৮৯.০০ 
০৫ সিচেবর বতন ভাতা য়  ০০.০০ ১৮৩০০০.০০ ১৮৩০০০.০০ 
৬ দফাদােরর বতেনর সরকারী অংশ ০০.০০ ১৭৭০০.০০ ১৭৭০০.০০ 
৭ দফাদােরর বতন ভাতা ায়  অংশ) বেকয়া সহ ০০.০০ ১১৭০০.০০ ১১৭০০.০০ 
৮ মহল াদারেদর বতনভাতা য় (সরকারী অংশ) বেকয়া সহ ০০.০০ ১৩৫৯০০.০০ ১৩৫৯০০.০০ 
৯ মহল াদারেদর বতনভাতা য় (ইউিপ অংশ) বেকয়া সহ ০০.০০ ১০৩৫০০.০০ ১০৩৫০০.০০ 

২৮৪৩০০.০০ ৪২৫২৪৮.০০ 

 মাট ২,৭৩,১০০.০০ ৬,৮৫,৩৫০.০০ ৯,৫৮,৪৫০.০০ ৫,৮৮,৩০০.০০ ৭০৪১০৯.০০ 
 িনজ  রাজ  য় ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

১০ কর আদায় ২০% হাের য়  ১০০০০০.০০ ০০.০০ ১০০০০০.০০ ১৭৪৪২.০০ ১৫১২০.০০ 
১১ অিফস য় ৪০০০০.০০ ০০.০০ ৪০০০০.০০ ৬৩১০.০০ ২০৬৯৮.০০ 
১২ িম উ য়ন য় (বেকয়া ও হাল িবলেবাড তরী ১০০০০.০০ ০০.০০ ১০০০০.০০ ১৫০০০.০০ (িবলেবাড) ০০.০০ 
১৩  খলা লা উ য়ন য় ৪০০০০.০০ ০০.০০ ৪০০০০.০০ ৯০০০.০০ ০০.০০ 
১৪ যানবাহন   লাইেস  প ইট তরী বাবাদ য় ৩০০০.০০ ০০.০০ ৩০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
১৫ ালানী য  ৮৪০০.০০ ০০.০০ ৮৪০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
১৬ পি কা িবল বেকয়া  ৩৬০০.০০ ০০.০০ ৩৬০০.০০ ৩৫৭০.০০ ০০.০০ 
১৭ ই ারেনট কােনকশন য় ২৪০০০.০০ ০০.০০ ২৪০০০.০০ ৫৩০০.০০ ৬০০০.০০ 
১৮  চার/কর িনধারণী তািলকা ত য় ৩০০০০.০০ ০০.০০ ৩০০০০.০০ ৬০০.০০ ( চার) ০০.০০ 
১৯ ডাক খরচ ও চক কােলকশন য়  ৫০০০.০০ ০০.০০ ৫০০০.০০ ২০২১.৯৫ ৩৪৬২.০০ 
২০ িব ৎ িবল য়  ২৪০০০.০০ ০০.০০ ২৪০০০.০০ ১২০৩২.০০ ১৪০৪৭.০০ 
২১ অিফস েয়াজেন টিল যাগােযাগ য় (সিবচ)  ১২০০০.০০ ০০.০০ ১২০০০.০০ 
২২ অিফস েয়াজেন যাতায়াত য় (সিবচ)   ১২০০০.০০ ০০.০০ ১২০০০.০০ 

২৪৫০০.০০ ৬৮৫৫.০০ 
 

২৩ কি উটার মরামত ও কািল য় বাবাদ য়  ২০০০০.০০ ০০.০০ ২০০০০.০০ ১৬২০০.০০ ১৮০০.০০ 
২৪ ÿ রপন য় / ২০০০০.০০ ০০.০০ ২০০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
২৫ িবিভ  রাি য় উৎসেব াদা দান য়  ২০০০০.০০ ০০.০০ ২০০০০.০০ ১০০০০.০০ ১৩০০০.০০ 
২৬ ডনরীÿ◌া য় /ডাটা এি  ২০০০০.০০ ০০.০০ ২০০০০.০০ ৪০০০.০০ (ডাটা) ০০.০০ 
২৭ ান সাগ ী ইত ািদর পিরবহন য় ২০০০০.০০ ০০.০০ ২০০০০.০০ ২৭১২৯.০০ ৯০৭৪.০০ 
২৮ আিথক সাহা /অ ত ািশত,/দির  তহিবল য় ৭৫০০০.০০ ০০.০০ ৭৫০০০.০০ ৮০০০.০০ (আিথক সাহা ) ০০.০০ 
২৯ যৗ ক, বা িববাহ, া , ািনেটশন ও কর আদােয় সেচনতা লক কেজ য়  ২০০০০.০০ ০০.০০ ২০০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
৩০ জ  ও  িনব ন য় (কাড ও ফরম ছাপা) ১০০০০.০০ ০০.০০ ১০০০০.০০ ০০.০০ ৯০০০.০০ 
৩১ সভার আ ায়ন য় ৩০০০০.০০ ০০.০০ ৩০০০০.০০ ১৯৬১৯.০০ ১৭৫৮০.০০ 
৩২ াম আদালত য় (আ ায়নসহ) /িভিজিডর স য় জমা ২০০০০.০০ ০০.০০ ২০০০০.০০ ৩৭৮৬৫.০০ (িভিজিড) ৪৫০.০০ 
৩৩ পাঠাগােরর বই য় ৫০০০.০০ ০০.০০ ৫০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
৩৪ িনজ  উ য়ন য়  ৫০০০০.০০ ০০.০০ ৫০০০০.০০ ৬০৮০০.০০ ০০.০০ 
৩৫  ড লাইেস  এর উপর ১৫% হাের ভ াট জমা  ২২৫০০.০০ ০০.০০ ২২৫০০.০০ ৯৪৯৮.০০ (ভ াট) ০০.০০ 
৩৬ িষ খােত সচ ও বেরা াধ িনমান, লি ণ িনমান, ও িনরাপদ পািনর ব া করণ ৫০০০০.০০ ০০.০০ ৫০০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
৩৭ ইউিনয়ন পিরষদ কমেপ  ভবন এবং চ র রÿণােবÿন য়  ২০০০০.০০ ০০.০০ ২০০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
৩৮ আসবাবপ  ৩০০০০.০০ ০০.০০ ৩০০০০.০০ ১৭,৫০০.০০ ২৭০০০.০০ 
৩৯ জামানত ফরত/ধার দান ১০০০০.০০ ০০.০০ ১০০০০.০০ ৭,৬০০.০০ ৫১৫০০.০০ 
৪০ অিফেসর জ  এক  ীল আলমীরা এবং এক  ীেলর রক য়  ২০০০০.০০ ০০.০০ ২০০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
৪১ অ ীম  চয়ার ােনর সমণানী ও ালানী ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ৪২,২০০.০০ ৪৩১২৫.০০ 
৪২ িবিবধ ০০   ৩৩,২৮৬.০০ ০০.০০ 
 মাট ৭,৭৪,৫০০.০০ ০০.০০ ৭,৭৪,৫০০.০০ ৩,৮৯,৪৭২.৯৫ ২৩৮৭১১.০০ 
 উ য়ন য়ঃ- ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

৪৩ িষ খােত য়  ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ২৩৮৭৫.০০  
৪৪ া , ািনেটশন, িনরাপদ পািন সরবরাহ খােত য়  ০০.০০ ৩০০০০০.০০ ৩০০০০০.০০ ৪,৬১,৩২৫.০০ ৪৬৪৩৭০.০০ 
৪৫ যাগােযাগ, ( ামীন রাস ায়, কালভাট, িনমান, মরামত)   ০০.০০ ৩৯০৮১৯৪.০০ ৩৯০৮১৯৪.০০ ২৫০৫৪১৫.০০ ৪৮৬৩৪৩২.০০ 
৪৬ িশÿ◌া খােত য়  ০০.০০ ২০০০০০.০০ ১০০০০০.০০ ০০.০০ ১১৬৪৩৪০.০০ 
৪৭ চ ও াধ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ১০৯৯২০.০০ 
৪৮ মানব স দ উ ?য়ন ও ডাটা এি  (এলিজএসিপ-২এর১০)% ০০.০০ ১৯০০০০.০০ ১৯০০০০.০০ ০০.০০ 
৪৯ ইউিনয়ন ত  ও সবা কে র উ য়ন (কি উটার য় সহ) ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

০০.০০ 

৫০ উ য়ন বরা র ৫.৫% হাের ভ াট জমা ০০.০০ ২৬৭৬২০.০০ ২৬৭৬২০.০০ ২২,৭১৫.০০ ৯১২৩৩.০০ 
 মাট ০০.০০ ৪৮,৬৫,৮১৪.০০ ৪৮,৬৫,৮১৪.০০ ২৯,৮৯,৪৫৫.০০ ৬৭,১৭,১৭০.০০ 
 ান ও নরাসন খােত উ য়ন ায় ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

৫১ ামীন অবকাঠােমা সং ার, (কািবখা) ৪০ মঃটন িত কিজ ৩৪.০০ টাকা মা  ০০.০০ ১৩৬০০০০.০০ ১৩৬০০০০.০০ ১১৩৪০০০.০০ ০০.০০ 
৫২ ামীন অবকাঠােমা রÿ◌ানােবÿন, ( আর) ৬৫ মঃটন, িত কিজ  ৩৪.০০ টাকা কের) ০০.০০ ২২১০০০০.০০ ২২১০০০০.০০ ১৫৬৬০০০.০০ ০০.০০ 
৫৩ অিত দির েদর জ  কমসং ান কম চী ০০.০০ ১৩৬০০০০.০০ ১৩৬০০০০.০০ ১৩৬০০০০.০০ ০০.০০ 
৫৪ ামীন অবকাঠােমা সং ার কািবটা  ৮০০০০০.০০ ৮০০০০০.০০ ৮৯৭৯৩৮.০০  
৫৫ িভিজিড দান ০০.০০ ১১৩৪০০০.০০ ১১৩৪০০০.০০ ৮৬৪০০০.০০ ১০১৪১৫০.০০ 
৫৬ িভিজএফ দাস ০০.০০ ৬৮০০০০.০০ ৬৮০০০০.০০ ১১৮৮০০০.০০ ১১৯৫৩৮.০০ 
৫৭ ম আদালেতর জ  এজলাস তরী ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ ১১৩৪০০.০০  
 মাট ০০.০০ ৭৫,৪৪,০০০.০০ ৭৫,৪৪,০০০.০০ ৭১,২৩,৩৩৮.০০ ১১৩৩৬৮৮.০০ 
 সরেমাট  য় ১০,৪৭,৬০০.০০ ১,৩০,৯৫,১৬৪.০০ ১,৪১,৪২,৭৬৪.০০ ১,১০,৯০,৫৬৫.৯৫ ৮৭৯৩৬৭৮.০০ 
 উ ৃ  ৮৬,৯২১.০০ ০০.০০ ৮৬,৯২১.০০০ ১২,৫২,৮৩৩.০০ ৫২৮২৩.০০ 
 মাট আয় ১১,৩৪,৫২১.০০ ১,৩০,৯৫,১৬৪.০০ ১,৪২,২৯,৬৮৫.০০ ১,২৩,৪৩,৩৯৮.০০ ৮৮৪৬৫০১.০০ 

 
সিচব         চয়ার ান 

 
 
 

দÿÿণভাগ (দঃ) ইউিনয়ন পিরষদ, বড়েলখা, মৗলভীবাজার।  
ফরম ◌ু গ 

২০১৪-২০১৫ অথ বছেরর ধা ত া , রট, ও িফস ইত ািদর াব 
ঃনং  া , রট, ইত ািদর িফস য হাের ধা  বািষক , রট, ও িফেসর া , রট, া , রট, ও পিরষেদর া , রট ইত ািদ কান সময় 



করা হেয়েছ 
তাহা 

আওতািধন এমন 
াি  বা মালামাল  

মও েফর 
াব করা 

হেয়েছ িকনা? 

িফস ইত ািদর 
ধা  ও আদােয়র 

ব া  

ধাে ও উে  হেত 
কা কর 

হেব। 
০১ দালানেকাঠা ও বসত িভটার ে র উপর বাৎসিরক কর বাৎসিরক 

ে র শতকরা 
৭% 

আ মা
নিক 
আয় 

েত ক পিরবােরর 
কতার উপর এবং 
পাকা ও আধাপাকা 

হেহর উপর  

গিরব িবধবা 
রহা◌্ই পােব 

সিচেবর মা েম  

গত িতন 
বছেরর 

আয় য় 
সং াপন ও উ য়ন য়  ১লা লাই 

২০১৪ইং 
হেত 

০২ ড লাইেস  িফঃ ১৫% ভ াট ও ১০/- ি ি ংসহ 
(ক) অেটা রাইছ িমল  
(খ) রাইছ িমল ,  
(গ) িদ/কাপড়/ ভারাই জ ার  
(ঘ) পান াবসায়ী,/ অ ায়ী টং দাকান, 
 (ঙ) চাউেলর আড়ৎ/পাইকারী/ চরা িবে তা,  
(চ) ফােমসী  হািমও, এ ােলা ািথক)  
(ছ) ওয়াকসপ ( ীল/ইি িনয়ািরং) 
(জ) ইেলক িন  
(ঝ) চা ল/িমি  বসায়ী/ র ুের  
(ঞ) দিজ/ ণকার/কমকার 
(ট) মােছর আড়ৎ/ কনা মাছ বসা 
(ঠ) মাংস বসায়ী 
(ড) করাতকল/ফািন◌াচর 
(ঢ) ইটভাটা 
(ণ) াচামাল/ ডেকােরটাস 
(ত) রড িসেম / ঢউ ন/ তা 
(থ) হাডওয়ার/ মাটরপাস/সরা ও কীটনাশক 
(দ) িফসারী/ পালি  খামার 
(ধ) শনারী/কনেফকশনারী 
(ন) নাসারী/ ােভ স/ ুিডও 
(প) িডস কবল অপােরটর 
(ফ) পে াল পা  
(ব) চা পাতা 
(ভ) চা বাগান ৩৪৫০-৫৭৫০.০০ 
(ম) াংক, বীমা, ও অথ ল ীকারী িত ান 
(য) কি উটার ি ি ং 

 
৭০০.০০ 
৩৫০.০০ 
৩৫০.০০ 
৩৫০.০০ 
৩৫০.০০ 

২৫০-৩৫০ 
৩৫০.০০ 
৩৫০.০০ 
৩৫০.০০ 
২০০.০০ 
২০০.০০ 
১১৫০.০০ 
৫০০.০০ 
২৫০০.০০ 
২৫০.০০ 
৩৫০.০০ 
৩৫০.০০ 
৩৫০.০০ 
২৫০.০০ 
৩০০.০০ 
৩০০.০০ 
৭০০.০০ 
৩৫০.০০ 
৫৭৫০.০০ 
৫০০.০০ 
৩৫০.০০ 

 িত বসায়ী গিরব িবধবা 
রহা◌্ই পােব 

সিচব   ানীয় 
সরকার 
পল ী 

উ য়ন ও 
সমবায় 

ম ণালয়,
ানীয় 

সরকার 
িবভাগ 
ক ক 
কািশতই
উিনয়ন 
পিরষদ 

আদশ কর 
তফশীল 
২০১৩ইং 
মাতােবক 
আদায় 
যা । 

০৩ যানবাহন         
 (ক) ঠলাগাড়ী 

(খ) বাই সাইেকল 
(গ) ির া লাইেস  
(ঘ) ির া াইিভং লাইেস  

৫০.০০ 
৫০.০০ 
৫০.০০ 
৩০.০০ 

 িত ঠলাগাড়ী 
িত সাইেকল 

ির া লাইেস   
িত াইবার 

গরীব িবধাব 
রহাই পােব 

সিচব    

০৪ াম আদালত 
(ক) ফৗজদারী মামলা 
(খ) দওয়ানী মামলা 
(গ) নকল ও রােয়র কিপ 

০০০.০০ 
১০০.০০ 
২০০.০০ 
১০০.০০ 

  
িত মামলা 
িত মামলা 
িত কিপ 

গিরব িবধবা 
রহাই পােব 

সিচব    

০৫ সনদপ  স হঃ         
 (ক) নাগিরক ও চািরি ক সনদপ  ি  ১০/-টাকা সহ 

(খ) উ রািধকারী সনদপ  ি  ১০/- সহ 
(গ) জ  িনব ন িফ (িবিধ মাতােবক) 
(ঘ) জমণ সনদ িফ বাংলা সরসা ে   
(ঙ) জ  সনদ িফ (ইংেরজী) সর সা ে  
(চ) িমর বাজার ল সং াম  ায়ন সনদ িফ .০৫% 

হাের 
(ছ) িবিবধ দিলল সত ায়ন িফ ২% হাের 
(জ) পারিমট দান িফ ২% হাের 
(ঝ) িবিবধ----------------- 

৫০.০০ 
২০০.০০ 
৫০.০০ 
১০০.০০ 
৩০০.০০ 

.০৫% হাের 
২% হাের 
২% হাের 

৫০/- 

 িত  সনদপ  ১০/-
টাকা ি ি ং সহ 

গরীব িবধাব 
রহাই পােব 

সিচব    

০৬  সনদপ          
 (ক) গর  িত  

(খ) মিহষ িত  
(গ) ছাগল িত  
(ঘ) নৗকা িত  

১০০.০০ 
১৫০.০০ 
৫০.০০ 
২০০.০০ 

 (ক) গর  িত  
(খ) মিহষ িত  
(গ) ছাগল িত  
(ঘ) নৗকা িত   

গরীব িবধাব 
রহাই পােব 

সিচব    

     
 
 
 
 
 
 

দÿÿণভাগ (দঃ) ইউিনয়ন পিরষদ, 
বড়েলখা, মৗলভীবাজার।  

www.dakshinbhagdakshinup.bdgovportal.com 
 



ফরম-(গ) 
ঃনং  পেদর নাম পেদর সং া কমচারীর নাম ল বতন মহাঘ ভাতা বাড়ীভাড়া িচিকৎসাভাতা িফনভাতা উৎসবভাতা বাৎসিরক য় 
০১ সিচব ০১ আ  শাহীন ৭৯১৫.০০০ ১৫০০.০০ ৩৫৬২.০০ ৭০০.০০ ১৫০.০০ ১৫৮৩০.০০ ১৮৩০০০.০০ 
০২ দফাদার ০১ য়াধীন  ২১০০.০০     ৪২০০.০০ ২৯৪০০.০০ 
০৩ মহল াদার ০৯ কালা িময়া  ১৯০০.০০     ৩৮০০.০০ ২৬৬০০.০০ 
০৪ ঐ আ াব আলী  ১৯০০.০০     ৩৮০০.০০ ২৬৬০০.০০ 
০৫ ঐ ইিলয়াছ আলী ১৯০০.০০     ৩৮০০.০০ ২৬৬০০.০০ 
০৬ ঐ ামচান চাষা ১৯০০.০০     ৩৮০০.০০ ২৬৬০০.০০ 
০৭ ঐ িসক র আলী ১৯০০.০০     ৩৮০০.০০ ২৬৬০০.০০ 
০৮ ঐ সােলমান আলী  ১৯০০.০০     ৩৮০০.০০ ২৬৬০০.০০ 
০৯ ঐ রজব আলী  ১৯০০.০০     ৩৮০০.০০ ২৬৬০০.০০ 
১০ ঐ ইছ  আলী  ১৯০০.০০     ৩৮০০.০০ ২৬৬০০.০০ 
১১ ঐ ামল বাকিত ১৯০০.০০     ৩৮০০.০০ ২৬৬০০.০০ 
        মাট  ৪৫১৮০০.০০ 

 
 

   া র          া র 
 
 

আ  শাহীন                         মাঃ আিজর উি ন 
   সিচব          চয়ার ান  
দি ণভাগ (দঃ) ইউিপ                       দি ণভাগ (দঃ) ইউিপ  

 
 
 
 


