
০৩ নং িনজ বাহাদুরপুর ইউিনয়ন পিরষদ 
বড়েলখা, মৗলভীবাজার।  

বািষক বােজট ২০১৩-২০১৪ অথ বছর  
আয় িববরণী (ইউিপ ফরম নং-১) 

 

. 
নং আেয়র খাতসমূহ 

পরবত  বছেরর 
বােজট 

২০১৩-২০১৪ 

চলিত বছেরর বােজট বা 
সংেশািধত বােজট 

২০১২-২০১৩ 

পূববত  বছেরর 
কতৃ  আয় 

২০১১-২০১২ 
আগত তহিবল ৪৩,৩৮৩.০০ ৪৪,৩১৫.০০ ৭০১৯.০০ 

     (ক) রাজ  আয়ঃ (িনজ  উৎস) ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
দালান কাঠার বাৎসিরক মূেল র উপর কর 
(ক) হাল দাবী: ১,৫০,০০০.০০ 

০১ 
 

(খ) বেকয়া দাবী: ২,৫০,০০০.০০ 

 
 

       ৪,০০,০০০.০০ 

 
 

৫৪,১৬৫.০০ 

 
 

        ৬১,২০০.০০ 

০২ নাগিরক সনদ, উ রাধীসহ িবিভ  সনদপ  ও ত য়ন হেত 
আয় --------------------------------- 

 
৪০,০০০.০০ 

১৩,৬০০.০০ ২০,৬৫০.০০ 

০৩ ব বসাখােত ( ড লাইেস  ) দান হেত আয় ------- ১,০০,০০০.০০ ৬২,৬০০.০০ ৬৯,৫০০.০০ 
০৪ যানবাহন লাইেস  দান হেত আয় ( মাটরযান ব তীত) ২০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০৫ াম আদালত িফ (মামলা)------------------- ১০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০৬ জ  িনব ন হেত া  আয় ( ১৮ বছেরর ঊে ) ----- ২৫,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০৭ জ  সনদ দান িফ হেত আয় বাংলা-১০০/=, ইংেরিজ-

৫০০/= সংেশাধনী-১০০/=, ডুি েকট-৫০/= -------- 
 

৫০,০০০.০০ 
        

                    ৯,৭০০.০০ 
 

০০.০০ 
০৮ তথ  সবা ক  হেত া  আয় ---------------  ২৬,৪০০.০০ ০০.০০        ০০.০০ 
০৯ উটিরয়াল বসরকারী কিজ লসহু  পিরপে র িবধানমেত 

এ খােত  আয় --------------------------- 
 

১০,০০০.০০ 
 

০০.০০ 
 

০০.০০ 
১০ অন ান /হল ভাড়া ------------------------ ১০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
১১ ব াংক সুদ -----------------------------  

১০০০.০০ 
 

৬৯১.০০ 
এলিজএসিপ সহ   

৪৭৬০.০০ 
১২ িবিবধ আয় ---------------------------- ৮০০০.০০ ২,০৫৭.০০ ০০.০০ 
                                                                 মাট= ৬,৬৪,৪০০.০০ ১,৪২,৮১৩.০০ ১,৫৬,১১০.০০ 
     (খ) সরকারী অনুদান ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০১ এল,িজ,এস,িপ হেত া  (স াব ) --------------- ১২,৮৬,৫৭০.০০ ১১,৩৬,৮৫০.০০ ৯,৫০,৩৫৫.০০ 
০২ বািষক উ য়ন কমসূচী এিডিপ হেত া  (স াব ) ----                    ৭,০০,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০৩ কমদ তা মুল ায়ন বরা  ------------------- ০০.০০ ১,৫৬,০৩৩.০০ ০০.০০ 
০৪ ব াংক সুদ ----------------------------- ০০.০০ ৮,৫৬৭.০০ ০০.০০ 
                                    মাট= ১৯,৮৬,৫৭০.০০ ১৩,০১৪৫০.০০ ৯,৫০,৩৫৫.০০ 
  ান ও পুনবাসন হেত া ঃ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০১ ামীন অবকাঠােমা সং ার (কািবখা) ৫৭.০০০ মঃটন ( িত 

কিজ ২৮.০০ টাকা ) হাের। ------------------ 
 

১৫,৯৬,০০০.০০ 
০০.০০ ০০.০০ 

০২ ামীন অবকাঠােমা র ণােব ণ ( ,আর) ৫৮.৫০০ মঃটন 
( িত কিজ ২৮.০০ টাকা ) হাের। -------------- 

 
১৬,৩৮,০০০.০০ 

 
০০.০০ 

 
০০.০০ 

০৩ ামীন অবকাঠােমা সং ার (কািবটা) -----------             ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০৪ কমসং ান কমসূিচ হেত া   জন িত ১৭৫/= টাকা -- ২,১০,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
    মাট= ৩৪,৪৪,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
     (গ)  সরকারী অনুদান (সং াপন) ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০১ চয়ারম ান (স ানী) সর: মািসক ১৫৭৫/=টাকা হাের ১৮,৯০০.০০ 
০২ সদস েদর বতন (স ানী) সর: মািসক ৯৫০/=টাকা হাের ১,৩৬,৮০০.০০ 

 
১,১৬,৭৭৫.০০ 

 
১,৮৭,৯৭৫.০০ 

০৩  ইউ,িপ সিচেবর বতন ------------------- ১,২৯,৬৮৪.০০ ১,১৬,১০০.০০ ১,০২৫৩৮.০০ 
০৪ দফাদার ও মহ াদারেদর বতন (সর: ও ই উিপ )  ২,৬৮,৮০০.০০ ২,২৪,১০০.০০ ২,৭০,১৯১.০০ 
  মাট= ৫,৫৪,১৮৪,০০ ৪,৫৬,৯৭৫.০০ ৫,৬০,৭০৪.০০ 
     (ঘ) ানীয় সরকার সূে  া  আয় ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০১ উপেজলা পিরষদ ( াবর স ি  হ া র কর ১%) হেত 

পাওয়া গেল  
 

৫,০০,০০০.০০ 
৪,৪০,০০০.০০ ২,৫০,০০০.০০ 

০২ উপেজলা রাজ  খাত (হাট বাজার) হেত পাওয়া গেল --- ৭,০০,০০০.০০ ২,২১,৯৯৩.০০ ০০.০০ 
                                                মাট = ১২,০০,০০০.০০ ৬,৬১,৯৯৩.০০ ২,৫০,০০০.০০ 
                                      মাট আয় = ৭৮,৯২,৫৩৭.০০ ২৬,০৭৫৪৬.০০ ১৯,২৪,১৮৮.০০ 

া রীত 
(আলাল উি ন) 

চয়ারম ান 
০৩ নং িনজবাহাদুরপুর ইউিপ, 
বড়েলখা, মৗলভীবাজার।  

া রীত 
(আহমদ জাকািরয়া) 

সিচব 
০৩ নং িনজবাহাদুরপুর ইউিপ, 
বড়েলখা, মৗলভীবাজার।  



০৩নং িনজ বাহাদুরপুর ইউিনয়ন পিরষদ 
বড়েলখা, মৗলভীবাজার।  

বািষক বােজট ২০১৩-২০১৪ অথ বছর 
ব য় িববরণী (ইউিপ ফরম নং-১) 

. 
নং ব েয়র খাতসমূহ 

   পরবত  বছেরর 
বােজট 

২০১৩-২০১৪ 

চলিত বছেরর 
বােজট বা 

সংেশািধত বােজট 
২০১২-২০১৩ 

পূববত  বছেরর 
কতৃ  ব য় 

২০১১-২০১২ 

(ক) সং াপন ব য়ঃ    ০০.০০   
চয়ারম ােনর স ানী ব য় (সরকারী অংশ) ১৮,৯০০.০০ 
চয়ারম ােনর স ানী ব য় (ইউিপ অংশ) ২৩,১০০.০০ 

ইউ,িপ সদস েদর স ানী ব য় (সরকারী অংশ) ১,৩৬,৮০০.০০ 

০১ 
 
০২ 

ইউ,িপ সদস েদর স ানী ব য় (ইউ,িপ অংশ) ১,৫১,২০০.০০ 

 
১,৮২,৪০০.০০ 

 
১,৯৪,২৭৫.০০ 

০৩ ইউিপ সিচেবর বতনভাতা ব য় ১,২৯,৬৮৪.০০ ১,১৬,১০০.০০ ১,০২৫৩৮.০০ 
০৪ দফাদার ও মহ াদারেদর বতনভাতা ব য় (ইউ,িপ ও সরকারী অংশ)      ২,৬৮,৮০০.০০       ২,২৪,১০০.০০      ২,৭০,১৯১.০০ 
                                                        মাট= ৭,২৮,৪৮৪.০০ ৫,২২,৬০০.০০ ৫,৬৭,০০৪.০০ 
      (খ) িনজ  রাজ  ব য়ঃ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০১ মািসক সভাসহ অন ান  সভার আপ ায়ন ব য় ১০,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০২ কর আদায় বাবদ ব য় (২০% হাের) ৮০,০০০.০০ ১০,৮৩৩.০০ ১২,২৪০.০০ 
০৩ ভূিম উ য়ন কর ১০,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০৪ অিফস খরচ শনারী,ফেটাকিপ ও  সনদপ , ড লাইস া  না শ ছাপা ব য়            ৮,০০০.০০           ৭৩৬৪.০০           ৭৯৫৫.০০ 
০৫ খলাধুলা উ য়ন ও বুক কণার /পাঠাগাের বই সরবরাহ ও অনুদান বাবদ ব য়           ২০,০০০.০০           ৮,১৪৭.০০         ১০,০০০.০০ 
০৬ যানবাহন লাইেস  ইট তির ব য়( মাটরযান ব তীত) ৪০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০৭ চয়ারম ােনর ালানী ব য় (বেকয়াসহ) ৯৫,২০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০৮ পি কা িবল ৩৬০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০৯ ই ারেনট কােনকশন ব য় ৪২০০.০০ ৪,১৪০.০০ ০০.০০ 
১০ ইউিনয়ন পিরষদ কমে  ভবন, কমে  চ র র ণােব ণ ব য় ২০,০০০.০০ ০০.০ ০০.০০ 
১১ ডাক খরচ , চক কােলকশন ও ব াংক কতন বাবদ ব য় ৩০০০.০০ ৩০৯০.০০ ৩৩৬০.০০ 
১২ অিফেসর ফাইলপ  সংর েণর জন  এক  ি ল আলিমরা ও রক য়                      ২০,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
১৩ িবদু ৎ িবল ব য় ১৫,০০০.০০ ৭,৬৪০.০০ ৭৫৯৪.০০ 
১৪ অিফস েয়াজেন টিল যাগােযাগ ব য় (সিচব) ৫০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
১৫ অিফস েয়াজেন যাতায়াত ব য় (সিচব) ১০,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
১৬ কি উটার মরামত ও য াংশ /ি ােরর কািল য় ৫০০০.০০ ৩৮৯৯.০০ ৪২৩৫.০০ 
১৭ অ ায়ী সহকারীর মজুরী ব য় ( েয়াজেন) ৪৮,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
১৮ ব েরাপনৃ  ব য়  ২২০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
১৯ িবিভ  রা ীয় উৎসেব চঁাদা দান/পালন বাবদ ব য় ১০,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
২০ িনরী া ব য় ( ঋন পিরেশাধসহ) ২০,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
২১ াণ সাম ী ইত ািদর পিরবহন ব য় ১৫,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
২২ জ  ও মতৃু  িনব ন (আেবদন ফরম) ছাপা ও অনলাইেন এি  ব য়           ১০,০০০.০০           ৩,০০০.০০           ৫৩৭০.০০ 
২৩ িবিবধ ব য় ১০,০০০.০০ ১২,৬৫৬.০০ ৩০,৮৬০.০০ 
২৪ কিষখােতৃ  সঁচ ও বু েরা বাধঁ লি ন িনমান ও িনরাপদ পািনর ব ব া            ২০,০০০.০০                ০০.০০               ০০.০০ 
২৫ দির  তহিবল গঠেনর মাধ েম আিথক সাহায  বাবদ ব য় ২০,০০০.০০ ২৫,৫০০.০০ ২৯,৫০০.০০ 
২৬ িনজ  তহিবল হইেত ু  উ য়ন ব য় ৫০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
২৭ ইউিনয়ন তথ  ও সবা কে র জন  ব য় ৫০০০.০০ ০০.০০ ১৪০০.০০ 
                                          মাট= ৪,৭৮,২০০.০০ ৮৬,২৬৯.০০ ১,১২,৫১৪.০০ 
      (গ) উ য়ন ব য়ঃ   ০০.০০ 
০১ এল,িজ,এস,িপ হেত উ য়ন যয় ভ াট,আয়কর ও ব াংক কতনসহ ১২,৮৬,৫৭০.০০ ১১,৩৯,০৩৬.০০ ৯,৫০,৩৫৫.০০ 
০২ বািষক উ য়ন কমসূচী (এিডিপ) ব য় ভ াটসহ ৭,০০,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

০৩ াবর স ি  হ া র কর ১% ারা উ য়ন ব য় ৫,০০,০০০.০০ ৪,৪০,০০০.০০ ২,৫০,০০০.০০ 
০৪ উপেজলা রাজ  খাত (হাট বাজার) হেত া  অথ ারা উ য়ন ব য়  ৭,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০ ০০.০০ 
০৫ কমদ তা মূল ায়ন বরা                   ০০.০০ ১,৫৬,০৩৩.০০ ০০.০০ 
       মাট= ৩১,৮৬,৫৭০.০০ ১৮,৩৫,০৬৯.০০ ১২,০০,৩৫৫.০০ 
       (ঘ) াণ ও পুনবাসন হেত া ঃ    
০১ ামীন অবকাঠােমা সং ার (কািবখা) ৫৭.০০০ মঃটন ( িত কিজ ২৮.০০ টাকা ) 

হাের।  
 

১৫,৯৬,০০০.০০ 
০০.০০ ০০.০০ 

০২ ামীন অবকাঠােমা র ণােব ণ ( ,আর) ৫৮.৫০০ মঃটন ( িত কিজ ২৮.০০ 
টাকা ) হাের।  

 
১৬,৩৮,০০০.০০ 

০০.০০ ০০.০০ 

০৩ ামীন অবকাঠােমা সং ার (কািবটা)  ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
০৪ কমসং ান কমসূিচ হেত া   জন িত ১৭৫/= টাকা হাের ২,১০,০০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
    মাট= ৩৪,৪৪,০০০.০০ ০০.০ ০০.০০ 
                                                  মাট ব য়= ৭৮,৩৭,২৫৪/= ২৪,৪৩,৯৩৮.০০ ১৮,৭৯,৮৭৩.০০ 
                                                    উ ৃ =  ৫৫,২৮৩.০০ ১,৬৩,৬০৮.০০ ৪৪,৩১৫.০০ 
                                            সবেমাট আয়= ৭৮,৯২,৫৩৭.০০ ২৬,০৭৫৪৬.০০ ১৯,২৪,১৮৮.০০ 

 
 া রীত 

(আলাল উি ন) 
চয়ারম ান 

০৩ নং িনজবাহাদুরপুর ইউিপ, 
বড়েলখা, মৗলভীবাজার।  

া রীত 
(আহমদ জাকািরয়া) 

সিচব 
০৩ নং িনজবাহাদুরপুর ইউিপ, 
বড়েলখা, মৗলভীবাজার।  


