
 
৫ নং বুড়াবুড়ড় ইউড়নয়ন পড়িষদ কার্ যালয় 
উপজেলা:জেতুঁড়লয়া,জেলা:পঞ্চগড়। 

’’ইউড়নয়ন পড়িষদ বাজেট ফিম ক’’ 

বাজেট সাি সংজেপঃ ২০২২-২০২৩ 

 

ড়ববিন পূব যবেী বৎসজিি 

প্রকৃে বাজেট 

২০২০-২০২১ 

চলড়ে বছজিি 

বাজেট বা চলড়ে 

বছজিি সংজ াড়িে 

বাজেট 

২০২১-২০২২ 

পিবেী বছজিি 

বাজেট 

২০২২-২০২৩ 

অং -১ িােস্ব ড়িসাব:প্রাড়ি িােস্ব - 

 

- - 

 িােস্ব অনুদান - 

 

- - 

মমাট প্রাড়ি ২৮৭৯৮৮০/- ২৯৯৭৮৮০/- ২৯৯১৪২১/- 

বাদ িােস্ব ব্যয় ২৮৬৮৪৮০/- ২৯৮০৯৮০/- ২৯৮৪৯২১/- 

িােস্ব উদ্বৃত্ত (ক) ১১৪০০/- ১৬৯০০/- ৬৫০০/- 
অং -২ উন্নয়ন ড়িসাব:উন্নয়ন অনুদান - - - 

 
 

অন্যান্য অনুদান ও চাদা  - - - 

মমাট(খ) ৯২৫৯২৬৪/- ৯৮৬০৬৫১/- ৮০২০০২০/- 

মমাট প্রাি সম্পদ (ক+খ) ৯২৭০৬৬৪/- ৯৮৭৭৫৫১/- ৮০২৬৫২০/- 

বাদ উন্নয়ন ব্যয় ৯২৫৯২৬৪/- ৯৮৬০৬৫১/- ৮০২০০২০/- 

সাড়ব যক বাজেট উদৃ্বত্ত ১১৪০০/- ১৬৯০০/- ৬৫০০/- 

মর্াগ প্রািড়িক মেি(১ লা জুলাই) ২১৯৬৬০১.৮৬/-   

সমাড়ি মেি ৬৫৫১৮৪/-   

 

                    

 

 

 

 

                  



৫ নং বুড়াবুড়ড় ইউড়নয়ন পড়িষদ কার্ যালয় 
উপজেলা:জেতুঁড়লয়া,জেলা:পঞ্চগড়। 

’’ইউড়নয়ন পড়িষদ বাজেট ফিম খ’’ 

অর্ য বছি : ২০২২-২০২৩ 

 

অং -১ িােস্ব ড়িসাব 

প্রাি আয়: 

আয় 

প্রাড়িি ড়ববিণ পূব যবেী বৎসজিি প্রকৃে 

আয় 

    ২০২০-২০২১ 

চলড়ে বছজিি বাজেট 

বা চলড়ে বছজিি 

সংজ াড়িে বাজেট 

২০২১-২০২২ 

পিবেী বছজিি 

বাজেট 

২০২২-২০২৩ 

১ ২ ৩ ৪ 

সািািণ সংস্থাপনঃ 

১। মচয়ািম্যান,সদস্য ও সদস্যাজদি সম্মানী 

ভাো (সিকািী অং ) 

৫৭২৪০০/- ৫৭২৪০০/- ৫৭২৪০০/- 

২।জসজেটািী এবং অন্যান্য কম যচািীি মবেন 

ভাো 

১২৬৬৪৮০/- ১২৬৬৪৮০/- ১২৬৬৪৮০/- 

কি ও মিট: ক. বসে বাড়ীি উপি কি      ২৭৬৬৬৯/- ৩৩০০০০/- ৩১৮১৯৬/- 

খ. ব্যবসা মপ া ও েীড়বকাি উপি কি ১২৩৩৫০/- ৩২০০০০/- ১৮০০০০/- 

গ. ড়বজনাদন কি-র্াত্রা,নাটক ও অন্যান্য ০০/- ১০০০/- ১০০০/- 

ঘ. ড়বজনাদন মূলক অনুষ্ঠান ০০/- ১০০০/- ১০০০/- 

ঙ. এ.আই.টি - - - 

ইোিা: ক. িাট বাোি ০০/- ২০০০/- ২০০০/- 

খ.জফিী ঘাট - - - 

গ. েলমিাল - - - 

ঘ.জখায়াি ৮৩০০/- ৮০০০/- ১০০০০/- 

ঙ. পার্ি বালী, পশুেবাই,মুিগী,ড়লটাি 

িিানী কি ইোিা ও অন্যান্য 

৭৫০০০/- ১৫০০০০/- ২৯০০০০/- 

অন্যান্য : ক. র্ানবািন (মটির্ান ব্যড়েে) ০০/- ৫০০০/- ৫০০০/- 

খ.ড়নবন্ধন কি ২০০০/- ২০০০/- ২০০০/- 

গ. লাইজসন্স পািড়মট ড়ফ ৮৮১৩৫/- ৫০০০০/- ৯০০০০/- 

ঘ. সম্পড়ত্ত ভাড়া ও লাভেড়নে ড়ফ ১৭৩০০/- ২০০০০/- ২৩০০০/- 

ঙ. েনম ও মৃতু ড়নবন্ধন ড়ফ ৭৩৫০০/- ৩০০০০/- ৯০০০০/- 

চ. ড়বড়বি ৭.০৫/- ২৪০০০০/- ১৪০৩৪৫/- 

সব য মমাট ৭০১১৩১.০৫/- ২৯৯৭৮৮০/- ২৯৯১৪২১/- 

 



৫ নং বুড়াবুড়ড় ইউড়নয়ন পড়িষদ কার্ যালয় 

উপজেলা:জেতুঁড়লয়া,জেলা:পঞ্চগড়। 

অর্ য বছি : ২০২২-২০২৩ 

অং -২ উন্নয়ন^ ড়িসাব 

প্রাড়ি আয়: 

আয় 

প্রাড়িি ড়ববিণ পূব যবেী 

বৎসজিি প্রকৃে 

আয় 

২০২০-২০২১ 

চলড়ে বছজিি 

বাজেট বা চলড়ে 

বছজিি 

সংজ াড়িে 

বাজেট 

২০২১-২০২২ 

পিবেী বছজিি 

বাজেট 

২০২২-২০২৩ 

সিকািী অনুদান: ক. ভূড়ম িসত্মামত্মি ১% ০০/- ২০০০০০/- ১৫০০০০/- 

সিকািী অনুদান উন্নয়ন-ক. সিকািী অনুদান - - - 

খ. ইউ.ড়প.ড়ে.ড়প - - - 

গ. ড়ভ.ড়ে.ড়ি ৩৯০০০৬৪/- ৩৯০০০০০/- ৩৯৫৯৫২০/- 

ঘ. টি.আি ৪৬৯০০০/- ৫০০০০০/- ৫০০০০০/- 

ঙ. কাড়বটা(কাজেি ড়বড়নমজয় টাকা) ৫০০০০/- ৪০০০০০/- ৩৫০০০০/- 

চ. কাড়বখা(কাজেি ড়বড়নমজয় খাদ্য) ৫৭১৪২৬/- ৩৫০০০০/- ৪২০০০০/- 

ছ. ড়ভ.ড়ে.এফ ৩৯৭৮০০/- ১৩৮৮০৮৫/- ৪১৭৫০০/- 

ে. ৪০ ড়দজনি কম যসূড়চ     

১২৯৬০০০/- 

১২৯৬০০০/- ১২৯৬০০০/- 

স্থানীয় সিকাি:ক. মেলা পড়িষদ অনুদান - - - 

খ.উপজেলা পড়িষদ অনুদান -          -          - 

বাড়ষ যক উন্নয়ন সিায়ো েিড়বল (ড়বড়বড়ে ১ম 

ড়কড়সত্ম) 

৩৯৪২৭৮/- ৬৩০০০০/- ৩০০০০০/- 

 বাড়ষ যক উন্নয়ন সিায়ো েিড়বল (ড়বড়বড়ে ২য় 

ড়কড়সত্ম) 

৪১৩৫১৩/-    ৬৮০০০০/-    ৩০০০০০/- 

 (ড়পড়বড়ে) ০০/- ২০০০০০/- ১৫০০০০/- 

ঙ.এল.ড়ে.এস.ড়প ফ্রান্ড মফিে - - - 

চ. অন্যান্য ফ্রান্ড মফিে - - - 

ছ. অন্যান্য প্রাড়ি  ADP ১২০০০০/- ২৯৯৬৬৬/- ১৭০৫০০/- 

িােস্ব উদৃ্ভত্ত ১১৪০০/- ১৬৯০০/- ৬৫০০/- 

সব যজমাট  ৭৬১২০৮১/-    ৯৮৬০৬৫১/-    ৮০২০০২০/- 

 

                              

 



৫ নং বুড়াবুড়ড় ইউড়নয়ন পড়িষদ কার্ যালয় 
উপজেলা:জেতুঁড়লয়া,জেলা:পঞ্চগড়। 

অর্ য বছি : ২০২২-২০২৩ 

অং -১ িােস্ব^ ড়িসাব 

ব্যয়: 

ব্যয় 
ব্যজয়ি খাে পূব যবেী বৎসজিি প্রকৃে 

ব্যয় 

২০২০-২০২১ 

চলড়ে বছজিি বাজেট 

বা চলড়ে বছজিি 

সংজ াড়িে বাজেট 

২০২১-২০২২ 

পিবেী বছজিি বাজেট 

২০২২-২০২৩ 

১। সািািণ সংস্থাপন/প্রাড়েষ্ঠাড়নক: (ড়নজেস্ব ও সিকািী) 

ক. মচয়ািম্যান,সদস্য ও সদস্যাজদি সন্মানী ভাো 
১২৭২০০০/- ১২৭২০০০/- ১২৭২০০০/- 

খ. মসজেটািী ও অন্যান্য কম যচািীজদি মবেনভাোঃ ১২৬৬৪৮০/- ১২৬৬৪৮০/- ১২৬৬৪৮০/- 
(১) পড়িষদ কম যচািী - - - 
(২) দায়যুক্ত ব্যয় সিকািী কম যচািী সম্পযড়কে - - - 
গ. অন্যান্য প্রাড়েষ্ঠাড়নক ব্যয় - - - 
ঘ.আনুজোড়ষক েিড়বজল স্থানামত্মি - - - 
ঙ. র্ানবািন মমিামে ও জ্বালানী ৬০০০/- ৬০০০/- ৬০০০/- 
২। কি আদাজয়ি েন্য ব্যয় ৩৭৮৪৩/- ৩৫০০০০/- ৩৯৫৪১/- 
৩। অন্যান্য ব্যয়: ক. মমাবাইল ড়বল ২০০০/- ৩০০০/- ৩০০০/- 
খ. ড়বদ্যুৎ ড়বল ৫০০০০/- ৫০০০০/- ৫০০০০/- 
গ.ভূড়ম উন্নয়ন কি ২০০০/- ৩০০০/- ২৪০০/- 
ঘ. অভুমত্মড়িন ড়নিীো ব্যয় - - - 
ঙ.মামলা সংোমত্ম ব্যয় ১০০০/- ১৫০০/- ১৫০০/- 
চ. আপ্যায়ন ব্যয় ১২৮৭০/- ৪০০০০/- ৫০০০০/- 
ছ. ইউড়প অড়ফস িেনাজবেণ এবং মসবা প্রদান েড়নে ব্যয় ১৩০০০০/- ১২০০০০/- ১২৫০০০/- 
ে. েনম সনজদি টাকা ব্যাংজক েমা ও অন্যান্য ২০০০০/- ১৫০০০/- ২০০০/- 
ঝ.আনুষড়িক ব্যয় ৫৯৫৯১/- ১২৫০০০/- ৯৯৫০০/- 
৪। কি আদায় খিচ: ড়বড়ভন্ন মিড়েস্টাি,ফিম,িড় দ 

বড়ি,ফাইল ইেুাড়দ মুদ্রন 
১২০০০/- ১০০০০/- ১০৫০০/- 

৫। বৃেজিাপন ও িেনাজবেণ ২০০০/- ২০০০/- ৫০০০/- 
৬। সামাড়েক ও িমীয় প্রড়েষ্ঠাজন অনুদান: ক. ইউড়নয়জনি এলাকায় 

ড়বড়ভন্ন প্রড়েষ্ঠান/ক্লাজব আড়র্ যক অনুদান 
১৫০০০/- ৫০০০/- ৫০০০/- 

খ. পিবেী বছজিি বাজেট খিচ ৫০০০/- ৫০০০/- ৫০০০/- 
গ. ড় ো ও ড়চড়কৎসাি েন্য সািায্য ৫০০০/- ৫০০০/- ৫০০০/- 
৭। োেীয় ড়দবস উৎর্াপন ব্যয় ৫০০০/- ৫০০০/- ১৫০০০/- 
৮। মখলাধুলা ও সংস্কৃড়ে ৫০০০/- ৫০০০/- ৫০০০/- 
৯। েিম্নিী ত্রাণ বাবদ ব্যয় ২০০০/- ২০০০/- ১২০০০/- 
১০। িােস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন ড়িসাজব স্থানামত্মি বা ব্যয়  ৫০০০/- ৫০০০/- ৫০০০/- 
সব যজমাট ২৮৮৮৪৮০/- ২৯৮০৯৮০/- ২৯৮৪৯২১/- 



৫ নং বুড়াবুড়ড় ইউড়নয়ন পড়িষদ কার্ যালয় 
উপজেলা:জেতুঁড়লয়া,জেলা:পঞ্চগড়। 

অর্ য বছি : ২০২২-২০২৩ 

অং -২ উন্নয়ন^^ ড়িসাব 

ব্যয়: 

ব্যয় 
ব্যজয়ি খাে পূব যবেী বৎসজিি প্রকৃে ব্যয় 

২০২০-২০২১ 

চলড়ে বছজিি বাজেট বা 

চলড়ে বছজিি সংজ াড়িে 

বাজেট 

২০২১-২০২২ 

পিবেী বছজিি বাজেট 

২০২২-২০২৩ 

উন্নয়ন পূেয: ১। মর্াগাজর্াগ ÿÿমত্র ব্যয় ১০০০০০০/- ৭০০০০০/- ৬০০০০০/- 

২। স্বাস্থু ও স্যাড়নজট ন ÿÿমত্র ব্যয় ১০০০০০/- ১০০০০০/- ১০০০০০/- 
৩। পাড়ন সিবিাি মেজত্র  ব্যয় ৩০০০০০/- ২০৭২১৩/- ১৫১০০০/- 
৪। ড় ো মেজত্র  ব্যয় ৫০০০০০/- ২০০০০০/- ২০০০০০/- 
৫। প্রাকৃড়েক সম্পদ ব্যবস্থাপনা মেজত্র  ব্যয় ১০০০০০/- ১০০০০০/- ১২০০০০/- 
৬। কৃড়ষ ও বাোি মেজত্র  ব্যয় ১০০০০০/- ১০০০০০/- ৬০০০০/- 
৭। পয়:ড়নস্কা ন ও বেয ব্যবস্থাপনা মেজত্র  ব্যয় ২০০০০০/- ২০০০০০/- ১০০০০০/- 

৮। মানব সম্পদ উন্নয়ন,েথ্য ও প্রযুড়ক্তজেজত্র  

ব্যয় 
১৫০০০০/- ১৫০০০০/- ১০০০০০/- 

৯। মভৌে অবকাঠাজমা মেজত্র  ব্যয় ৩০০০০০/- ৩০০০০০/- ৫০০০০/- 
১০। েীয়া ও সংস্কৃড়ে মেজত্র  ব্যয় ১৬১৪০০/- ১৬১৪০০/- ৫০০০০/- 
১১।দূজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মেজত্র  ব্যয় - - - 
১২। মড়িলা,যুব ও ড় শু উন্নয়ন মেজত্র  ব্যয় - - - 
১৩। দাড়িদ্র হ্রাসকিণ: সামাড়েক ড়নিাপত্তা ও 

প্রাড়েষ্ঠাড়নক ব্যয় 
৪৭৯৪৬৫১/- ৪৭৯৪৬৫১/- ৩৯৮৮০২০/- 

১৪। আর্ য-সামাড়েক অবকাঠাজমা মেজত্র  ব্যয় ২৪৪৬০০০/- ২৪৪৬০০০/- ২৪৪৬০০০/- 

ড়বড়বি:   ১। অড়িট মেজত্র  ব্যয় - - - 
          ২। অন্যান্য মেজত্র  ব্যয় ১০০০০০/- ১০০০০০/- ৫৫০০০/- 
          ৩। অগ্রীম মেজত্র  ব্যয় - - - 
সমাড়ি মেি - - - 
সব যজমাট ৯৯৫২০৫১/- ৯৯৫২০৫১/- ৮০২০০২০/- 

                             

                             

 



৫ নং বুড়াবুড়ড় ইউড়নয়ন পড়িষদ কার্ যালয় 
উপজেলা:জেতুঁড়লয়া,জেলা:পঞ্চগড়। 

অর্ য বছি : ২০২২-২০২৩ 

ইউড়নয়ন পড়িষদ কম যকেযা কম যচািীজদি ড়ববিণী: বাজেট ফিম-গ 

 

ড়বভাগ/ াখা েড়মক 

নং 

পজদি নাম পজদি 

সংখ্যা 

মবেনেম মিাঘ য 

ভাো 

(র্ড়দ 

র্াজক) 

প্রজদয় 

ভড়বষ্যৎ 

েিড়বল 

অন্যান্য 

ভাোড়দ 

মাড়সক 

গড় অজর্ যি 

পড়িমান 

বাৎসড়িক 

প্রাক্কড়লে 

অজর্ যি 

পড়িমান 

ম

ম

ত্ম

ব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ইউড়নয়ন 

পড়িষদ 

১ ইউড়প সড়চব ১ ১২ েম - - ৩০০০/ ২৬৮২০/ ৩২১৮৪০/ - 

২ ড়িসাব 

সিকািী 

১ ১৬েম - - ১৮৬০/ ১৫৬৫০/- ১৮৭৮০০/-  

৩ দফাদাি ১ ২০ েম - -  ৭০০০/ ৮৪০০০/  

৪ মিলস্নাদাি ৯ ২০ েম - -  ৬৫০০/ ৭৮০০০/  
মমাট  ১১  - - ৪৮৬০/ ৫৫৯৮২/ ১৩৭৩৬৪০/  

 

সভায় আি মকান আজলাচনা না র্াকায় সভাপড়ে মজিাদয় সবাইজক আবাজিা িন্যবাদ োড়নজয় সভাি কাে 

সমাি মঘাষণা কজিন। 

 

 

 

 

 

              ইউড়প সড়চব                                                              মচয়ািম্যান 

        মমা: আজলািগীন মুকুল                                                  মমা: োজিক মিাজসন  

৫ নং বুড়াবুড়ড় ইউড়নয়ন পড়িষদ কার্ যালয়                            ৫ নং বুড়াবুড়ড় ইউড়নয়ন পড়িষদ কার্ যালয়    

উপজেলা:জেতুঁড়লয়া,জেলা:পঞ্চগড়।                                       উপজেলা:জেতুঁড়লয়া,জেলা:পঞ্চগড়। 

 

 

 

                              

 

 



 
 


