
 
৪নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ কাযালয় 

উপেজলা- পাট াম, জলা- লালমিনরহাট। 
 

ারক নং- চিল/ইউিপ/২০১2/                                                                    তািরখঃ-    .০৭.২০১2 ইং 
 

রকঃ-    চয়ার ান 
   ৪ নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 
        পাট াম, লালমিনরহাট। 
 

াপকঃ- উপেজলা িনবাহী অিফসার 
           পাট াম, লালমিনরহাট। 
 

িবষয়ঃ- ২০১2-২০১3 অথ বrসেরর ইউিনয়ন পিরষেদর আয়- 
       েয়র বািষক বােজট অ েমাদেনর জ  রণ । 
 

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, অ  চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষেদর আয়- েয়র বািষক বােজট  অিধেবশন গত 

        ০৯.০৫.২০১2 Bs Zvwi‡Lর িবেশষ সভায় অ ি ত হয় ।  উ  সভvয় ২০১2-২০১3 অথ বৎসেরর বািষক 

ািবত বােজট ণয়ন বক ড়া  অ েমাদেনর জ  রণ করা হেলা। 

 

 
ইহা আপনার সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা। 

 
 

( মাঃ হািম ল হক) 
চয়ার ান 

৪ নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 
পাট াম, লালমিনরহাট। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
সভার gš—  বিহ া িরত 

ইউিপ’র িবেশষ সভা                        তািরখঃ- ০৯/০৫/২০১2 ইং    
অিধেবশন নং-                                        ান- ইউিপ কাযালয়। 

 
িমক নং কিম র সদ গেণর নাম পিরিচিত কিম র পদবী া র 

০১ ‡gvt nvwg`yj nK ইউিপ চয়ার ান সভাপিত া িরত 

০২ ‡gvQvt AvÄygvbAviv ইউিপ সদ া সদ  া িরত 

০৩ ‡gvQvt jvBjx †eMg ’’ ’’ া িরত 

০৪ ‡gvQvt †kdvjx LvZzb ’’ ’’ া িরত 
০৫ ‡gvt dRjyj nK ইউিপ সদ  ’’ া িরত 

০৬ ‡gvt gwZqvi ingvb ’’ ’’ া িরত 

০৭ ‡gvt Avãyj Lv‡jK ’’ ’’ া িরত 

০৮ ‡gvt Avãyj Inve ’’ ’’ া িরত 

০৯ ‡gvQvt Qvwjgv LvZzb ’’ ’’ া িরত 

১০ ‡gvt Av‡Li Avjx ’’ ’’ া িরত 

১১ ‡gvt mwdKzj Bmjvg ’’ ’’ া িরত 
১২ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ’’ ’’ া িরত 

১৩ ‡gvt iwdK †nv‡mb ’’ ’’ া িরত 

১৪ ‡gvt mv‡n`yj Bmjvg  ইউিপ সিচব সদ -সিচব া িরত 

আেলাচ  চীঃ- 
১)  গত সভার আেলাচনাবানী পাঠv‡š— অ েমাদন করণ। 
২)  ২০১2-২০১3 অথ বৎসেরর আয়- েয়র বািষক বােজট ণয়ন ও খাত িভি ক ািবত বােজট ইউিপ’র িবেশষ সভায় অ েমাদন। 
৩)  িবিবধ। 
         অ কার সভায় ইউিপ চয়ার ান জনাব হািম ল হক সােহেবর সভাপিতে  সভার কাজ আর  করা হেলা। 
          গত সভার আেলাচনাবানী অ কার সভায় পাঠ কের শানােনা হেলা। আেলাচনায় কােরা কান আপি  না থাকায় উহা সব স িত েম 
হীত হেলা। 

         সভাপিত সােহব সভায় অবগত করান য, বােজট অিধেবশন ইউিপ’র এক  ণ অিধেবশন। এই বােজটেক স ক ও িন লভােব 
বা বায়ন ইউিনয়ন পিরষেদর ণ কাজ। িবষদ আেলাচনv‡š— ২০১2-২০১3 অথ বৎসেরর ািবত বােজট িন প ভােব ণয়ন করা 
হেলা।  

২০১2-২০১3 অথ বৎসেরর ¯—vিবত বােজট 
 

 নং আেযর উৎস টাকার পিরমাণ নং েয়র খাত স হ টাকার পিরমাণ 
০১ ারি ক ি িত ---- ০১ চয়ার ান-সদ েদর স ানী ভাতা ৩,৩০,০০০/- 
০২ বসতবাড়ীর কর ৬৫,০০০/ ০২ কমচারীেদর বতন-ভাতা ৪,১৪,৫২০/- 
০৩ ড লাইেস  িফ ২০,০০০/- ০৩ নশ হরী ও ঝা দার ১৬,৮০০/- 
০৪ প  িবি র সা িফেকট ৬৫,০০০/- ০৪ াম িলশ গেণর বেকয়া বতন ভাতা ৭৫,০০০/- 
০৫ হাট বাজার ইজারা বাবদ  ২১,০০০/- ০৫ ালানী ৮,০০০/- 
০৬  খায়াড় ইজারা ৩০,০০০/- ০৬ মন ভাতা ৬,০০০/- 
০৭ ইউিপ’র র ইজারা ১০,০০০/- ০৭ আ ায়ন ৭,০০০/- 
০৮ মৎ  চাষ ১৫,০০০/- ০৮ সংবাদ প  ৩,৫০০/- 
০৯ যানবাহন ির া-ভ ান ৬,০০০/- ০৯ িব ৎ িবল ২০,০০০/- 
১০ ইউিপ’র স ি র ভাড়া ৩০,০০০/- ১০ শনারী ৪৫,০০০/- 
১১ চালান সা িফেকট ১,০০০/ ১১ া  আদায় কিমশন ৬,৫০০/- 
১২ নাগিরক সনদ িফ ৮,০০০/- ১২ আ ষি ক ( ক লট তরী) ৬,০০০/- 
১৩ ওয়ািরশান সা িফেকট িফ ১০,০০০/- ১৩ অিফস আসবাব প  ২০,৫০০/- 
১৪ ২য় িববাহ কর (১ম ীর অ মিত সাঃ) ৩,০০০/- ১৪ আদায় কিমশন ১৬,০০০/- 
১৫ জ - র িনব ন িফ ২০,০০০/- ১৫ খলা লা ৮,০০০/- 
১৬ ইউিপ থাক বরা   ১৬ আিথক সাহা  ৬,০০০/- 
১৭ এলিজএসিপ (বিধত) ১২,০০,০০০/- ১৭ িষ ও  সচ উ য়ন ৩,৩১,৫০০/- 
১৮ দ তা িভি ক বরা  ৩,০০,০০০/- ১৮ া  ও সমাজ ক াণ  ৩,৩১,৫০০/- 
১৯ িম হ া র ১%  ৬০,০০০/- ১৯ রা া িনমাণ/ মরামত ৪,৪২,০০০/- 
২০ এিডিপ ৫,০৮,০০০/- ২০ ব গত অবকাঠােমা ও হ িনমাণ ১,৫৪,৭০০/- 
২১ চয়ারঃ ও সদ েদর ভাতা ৩,৩০,০০০/- ২১ িশ ার উ য়ন ২,২১,০০০/- 
২২ কমচারীেদর বতন ভাতা ৪,১৪,৫২০/- ২২ জন া   ২,২১,০০০/- 
২৩ উপঃ পিরঃ দ  হাট-বাজার উ ঃ ১৫,০০০/- ২৩ মৎ   ও প  স দ ১,১০,০০০/- 
২৪ জলা পিরষদ ক ক টাকা (যিদ থা ২০,০০০/- ২৪  ও র িশ  ৬৬,৩০০/- 

২৫ ীড়া ও সং িত ২,২১,০০০/- 
২৬ েযাগ ব াপনা ৬৬,৩০০/- 
২৭ জ -  িনব ন  ৪৪,২০০/- 
২৮ িনরী া  ৭,৭০০/- 

২৫ অ া  (বেকয়া া ) ৫৫,০০০/- 

২৯ উ  ---- 
 সবেমাট ৩২,০৬,৫২০/-  সবেমাট ৩২,০৬,৫২০/- 
  
উে িখত ািবত সব স িত েম হীত হইল  এবং ািবত বােজট জলা শাসেকর িনকট অ েমাদেনর জ  চয়ার ান সােহবেক অ েরাধ 
করা হইল। 

িবিবধ কলােম আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সােহব সকলেক ধ বাদ জানাইয়া সভার সমাি  ঘাষণা কিরেলন। 
াঃ 

                                                            
                                                                                                                                               
সভাcwZ 



 

ইউিনয়ন পিরষেদর আেয়র বািষক বােজট 
৪নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা- পাট াম, জলা- লালমিনরহাট। অথ বৎসরঃ- ২০১2-২০১3 

 
াি  / আয় 

 

পরবত  বৎসেরর 
বােজট 

 

চলিত বৎসেরর 
বােজট বােজট (টাকা) 

 

ববত  বৎসেরর 
ত (টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ 
অথ বৎসর ২০১2-২০১3 ২০১১-২০১২ ২০১০-২০১১ 

ারি ক জর   ৯৮৮/৭৪ 

ক) িনজ  উৎস    
ইউিনয়ন কর, রট িফস    
১) বসত বাড়ীর বাৎসিরক ে র উপর কর ৬৫,০০০/- ৬৫,০০০/- ৬৫,০০০/- 
২) বসা, পশা ও জীিবকার উপর ( ড লাইেস ) ২০,০০০/- ২০,০০০/- ২০,০০০/- 
৩) পিরষদ ক ক ই ত লাইঃ ও পারঃ  িফস (প )  ৬৫,০০০/- ৬৫,০০০/- ৬৫,০০০/- 
৪) ইজারা বাবদ াি     
ক) হাট বাজার ২১,০০০/- ২১,০০০/- ২১,০০০/- 
খ) খায়াড় ইজারা  ৩০,০০০/- ৩০,০০০/- 
গ) ইউিপ’র র ইজারা   ১০,০০০/- ১০,০০০/- 
গ) জলমহাল ইজারা বাবদ াি  মৎ  চাষ  ১৫,০০০/- ১৫,০০০/- ১৫,০০০/- 
৫) যান বাহন কর ির া-ভ ান ৬,০০০/- ৬,০০০/- ৬,০০০/- 
৬) ইউিপ স ি র ভাড়া   ৩০,০০০/- ৩০,০০০/- 
৭) অ া  কর /িফ ৫,০০০/- ৫,০০০/- ৫,০০০/- 
ক) চালান সা িফেকট  ১,০০০/- ১,০০০/- ১,০০০/- 
 খ) নাগিরক সনদ প   ৮,০০০/- ৮,০০০/- ৮,০০০/- 
 গ) ওয়ািরশান সা িফেকট  ১০,০০০/- ১০,০০০/- ১০,০০০/- 
 ঘ) ২য় িববাহ কর (১ম ীর অ মিত সােপে ) ৩,০০০/- ৩,০০০/- ৩,০০০/- 
ঙ) জ - র িনব ন ও সনদ িফ (১৮ বছেরর উে ) ২০,০০০/- ২০,০০০/- ২০,০০০/- 
৮) দাতা সং া হেত া     
খ) সরকারী ে     
১) ইউিপ থাক বরা  ----- ----- ----- 
২) এলিজএসিপ (বিধত) ১২,০০,০০০/- ১২,০০,০০০/- ১২,০০,০০০/- 
৩) দ তা িভি ক বরা  ৩,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- 
৪) িম হ া র কর ১%  ৬০,০০০/- ৬০,০০০/- 
গ) উ য়ন খাত    
১) এিডিপ ৫,০৮,০০০/- ৫,০৮,০০০/- ৫,০৮,০০০/- 
২) সং াপন    
ক) চয়ার ান ও সদ ে র ভাতা ৩,৩০,০০০/- ৩,৩০,০০০/- ২,৫২,০০০/- 
খ) সে টারী ও অ া  কমচারীেদর বতন ভাতািদ ৪,১৪,৫২০/- ৪,১৪,৫২০/- ৩,৩১,৭১২/- 
৩) অ া     
৪) ানীয় সরকার ে     
১) উপঃ পিরষদ ক ক দ  টাকা (হাট বাজার উ য়ন)  ১৫,০০০/- ১৫,০০০/- ১৫,০০০/- 
২) জলা পিরষদ ক ক দ  টাকা (যিদ থােক) ২০,০০০/- ২০,০০০/- ২০,০০০/- 
৩) অ া  (বেকয়া া ) ৫০,০০০/- ৫০,০০০/- ৫০,০০০/- 

সবেমাট  ৩২,০৬,৫২০/- ৩০,৪৬,৭০০/৭৪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ( মাঃ সােহ ল ইসলাম) 
           সিচব 
৪ নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 
   পাট াম, লালমিনরহাট

( মাঃ হািম ল হক) 
চয়ার ান 

৪ নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 
পাট াম, লালমিনরহাট। 



 
 

ইউিপ ফরম-১ 
ইউিনয়ন পিরষেদর েয়র বািষক বােজট 

৪নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা- পাট াম, জলা- লালমিনরহাট। অথ বৎসরঃ- ২০১2-২০১3 
 

 
য় 

 
পরবত  বৎসেরর 

বােজট 

চলিত বৎসেরর 
বােজট/সংেশািধত 

বােজট (টাকা) 

 
ববত  বৎসেরর 

ত (টাকা) 
১ ২ ৩ ৪ 

অথ বৎসর ২০১2-২০১3 ২০১১-২০১২ ২০১০-২০১১ 
ক.১) রাজ     
১। সং াপন য়    
ক) চয়ার ান-সদ েদর স ানী (ইউিপ ও সরকারী সহ) ৩,৩০,০০০/- ৩,৩০,০০০/- ২,৫২,০০০/- 
খ) কমকতা/কমচারীেদর বতন-ভাতা (ইউিপ ও সরকারী সহ) ৪,১৪,৫২০/- ৪,১৪,৫২০/- ৩,৩১,৭১২/- 
গ) নশ হরী ও ঝা দার ১৬,৮০০/- ১৬,৮০০/- ১৬,৮০০/- 
ঘ) াম িলশ গেণর বেকয়া বতন ভাতা ৭৫,০০০/- ৭৫,০০০/- ৭৫,০০০/- 
ঙ) আ ষি ক য়-    
১) ালানী ৮,০০০/- ৮,০০০/- ৮,০০০/- 
২) মন ভাতা ৬,০০০/- ৬,০০০/- ৬,০০০/- 
৩) আ ায়ন ৭,০০০/- ৭,০০০/- ৭,০০০/- 
৪) সংবাদ প  ৩,৫০০/- ৩,৫০০/- ৩,৫০০/- 
৫) িব ৎ িবল  ২০,০০০/- ২০,০০০/- 
৬) শনারী  ৪৫,০০০/- ৪৫,০০০/- 
গ) া  আদায় / কর আদায় কিমশন য় ৬,৫০০/- ৬,৫০০/- ৬,৫০০/- 
ঘ) আ ষি ক ( ক লট তরী)  ৬,০০০/- ৬,০০০/- ৬,০০০/- 
২) িবিবধ    
ক) অিফস আসবাবপ  ২০,৫০০/- ২০,৫০০/- ২০,৫০০/- 
খ) আদায় কিমশন  ১৬,০০০/- ১৬,০০০/- 
গ) খলা লা ৮,০০০/- ৮,০০০/- ৮,০০০/- 
ঘ) দির  সাহা /আিথক সাহা  ৬,০০০/- ৬,০০০/- ৬,০০০/- 
খ.২) উ য়ন লক য়    
ক) িষ ও  সচ ৩,৩১,৫০০/- ৩,৩১,৫০০/- ৩,৩১,৫০০/- 
খ) া  ও সমাজ ক াণ, পয়ঃ ণালী ব া  ৩,৩১,৫০০/- ৩,৩১,৫০০/- ৩,৩১,৫০০/- 
গ) রা�তা িনমাণ/ মরামত (বষাকালীন বাে র সােকা) ৪,৪২,০০০/- ৪,৪২,০০০/- ৪,৪২,০০০/- 
ঘ)  ব গত অবকাঠােমা ও হ িনমাণ ১,৫৪,৭০০/- ১,৫৪,৭০০/- ১,৫৪,৭০০/- 
ঙ) িশ ার উ য়ন  ২,২১,০০০/- ২,২১,০০০/- ২,২১,০০০/- 
চ) জন া  ২,২১,০০০/- ২,২১,০০০/- ২,২১,০০০/- 
চ) মৎ  ও প   স দ  ১,১০,০০০/- ১,১০,০০০/- ১,১০,০০০/- 
ছ)  ও র িশ  ৬৬,৩০০/- ৬৬,৩০০/- ৬৬,৩০০/- 
জ) ীড়া ও সং িত  ২,২১,০০০/- ২,২১,০০০/- ২,২১,০০০/- 
ছ) েযাগ ব াপনা ৬৬,৩০০/- ৬৬,৩০০/- ৬৬,৩০০/- 
জ) জ -  িনব ন ৪৪,২০০/- ৪৪,২০০/- ৪৪,২০০/- 
ঝ) এিডিপ  ---- ---- ---- 
ঞ) ইউিনয়ন পিরষদ থাক বরা  ---- ---- ---- 
ট) অ দান/সাহা  ----- ----- ----- 
ক) িনরী া য় ৭,৭০০/- ৭,৭০০/- ৭,৭০০/- 
খ) অ া     
জ) উ    ৯৮৮/৭৪ 

সবেমাট  ৩২,০৬,৫২০/- ৩০,৪৬,৭০০/৭৪ 
 
 
 
 
 
 
 
 ( মাঃ সােহ ল ইসলাম) 
           সিচব 
৪ নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 
   পাট াম, লালমিনরহাট। 
 

( মাঃ হািম ল হক) 
চয়ার ান 

৪ নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 
পাট াম, লালমিনরহাট। 



 



ইউিপ ফরম-খ 
ইউিনয়ন পিরষেদর বািষক বােজট 

৪নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা- পাট াম, জলা- লালমিনরহাট। অথ বৎসরঃ- ২০১2-২০১3 
 

িমক 
নং 

 

পেদর নাম 
পেদর 
সং া 

 

কমচারীর নাম 
বতেনর 
হার 

মহাঘ 
ভাতা 

অ া  
বতন 

মািসক গড় 
য় 

 

উৎস ভাতা 
বাৎmিরক 

বরা  

 

ম�ত  

০১ ইউিপ সিচব ১ মাঃ সােহ ল ইসলাম ১১,০১০/-   ১১,০১০/- ১৩,৬০০/- ১,৪৫,৭২০/- 
০২ দফাদার ১ মাঃ আফছার উি ন ২,১০০/-   ২,১০০/- ৪,২০০/- ২৯,৪০০/- 
০৩ মহ াদার ৯ মাঃ মিফজ উি ন ১,৯০০/-   ১,৯০০/- ৩,৮০০/- ২৬,৬০০/- 
০৪ মহ াদার  মাঃ আিজ ল ইসলাম ১,৯০০/-   ১,৯০০/- ৩,৮০০/- ২৬,৬০০/- 
০৫ মহ াদার  মাহা দ আলী ১,৯০০/-   ১,৯০০/- ৩,৮০০/- ২৬,৬০০/- 
০৬ মহ াদার  মাঃ তিহদার রহমান ১,৯০০/-   ১,৯০০/- ৩,৮০০/- ২৬,৬০০/- 
০৭ মহ াদার  মাঃ আ ল হােসন-২ ১,৯০০/-   ১,৯০০/- ৩,৮০০/- ২৬,৬০০/- 
০৮ মহ াদার  মাঃ নছর উি ন ১,৯০০/-   ১,৯০০/- ৩,৮০০/- ২৬,৬০০/- 
০৯ মহ াদার  মাঃ আ ল হােসন -১ ১,৯০০/-   ১,৯০০/- ৩,৮০০/- ২৬,৬০০/- 
১০ মহ াদার  মাঃ সিফ ল ইসলাম ১,৯০০/-   ১,৯০০/- ৩,৮০০/- ২৬,৬০০/- 
১১ মহ াদার  মাঃ আ র রহমান ১,৯০০/-   ১,৯০০/- ৩,৮০০/- ২৬,৬০০/- 
মাট    ৩০,২১০/-   ৩০,২১০/- ৫২,০০০/- ৪,১৪,৫২০/- 

২  
উৎসর 
ভাতা সহ 

 
 
 
 
 
      ( মাঃ সােহ ল ইসলাম) 
               সিচব 
 ৪ নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 
      পাট াম, লালমিনরহাট। 
 

( মাঃ হািম ল হক) 
চয়ার ান 

৪ নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 
পাট াম, লালমিনরহাট। 



             
া  ধােযর েপাজাল ফরম ২০১2 ইং সাল 

৪নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা- পাট াম, জলা- লালমিনরহাট। অথ বৎসরঃ- ২০১2-২০১3 
 
 
িম

ক নং 

া , রট ও িফ 
ইত ািদর নাম 

 
িফ, রট, া   বা িফ  ধায করা হইল, তাহার িববরণ 

কান কান ি  বা ব  
এই াে র আওতায় পিড়েব 

তাহার িববরণ 

িকভােব এই া  রট 
আদায় করা হইেব তাহার 

িববরণ। 

কাযকরী করেণর 
ািবত তািরখ 

০১ বসত বাড়ী কর এই কর এেসসী গেণর বসতবাড়ী ও জিমর উপর ২০০৩ 
সােলর আদশ কর অ যায়ী আদায় করা হইেব।  

বসতবাড়ীর মািলকগেণর 
উপর।  

আদায়কারীর মা েম 
১৫% কিমশেনর মা েম। 

১ লাই ২০১2 হইেত 
৩০ ন ২০১3 পh©š— 

০২ যান বাহন কর ২০০৩ সােলর আদশ কর অ যায়ী আদার করা হইেব। 
ির া-     ৩০/-.ভ ান-   ৩০/-, সাইেকল- ১০ /- 

েয়াজনকারী ি  গেণর 
উপর।  

আদায়কারীর মা েম 
১৫% কিমশেনর মা েম। 

 

০৩ পশা/ বসা কর ২০০৩ সােলর আদশ কর অ যায়ী বসায়ীর িনকট হইেত  
১০০/- টাকা হাের।  

েয়াজনকারী ি  গেণর 
উপর। 

ইউিপ সিচেবর মা েম।   

০৪ প  িব য় িফ ২০০৩ সােলর আদশ কর অ যায়ী িত গ - ২০/-, িত 
মিহষ-     ৩০/- িহসােব আদায়েযা ।  

েয়াজনকারী ি  গেণর 
উপর। 

আদায়কারীর মা েম 
১৫% কিমশেনর মা েম। 

 

০৫  িববাহ কর ি তীয় িববাহ কারী ি র িনকট হইেত ২৫০/- টাকা 
হাের। 

েয়াজনকারী ি  গেণর 
উপর। 

ইউিপ সিচেবর মা েম।  

০৬ জ -  িনব ন 
ও সনদ িফ 

িনব েনর ে  জ -  িনব ন আইন অ সাের 
আদায়েযা ।  

েয়াজনকারী ি  গেণর 
উপর। 

ইউিপ সিচেবর মা েম।  

০৭ সািলশী আদালত 
িফ 

বাদীর িনকট হইেত ৫০/- এবং নকল সরবরােহর জ  
শতকরা শে   ৫/- িহসােব আদায়েযা ।  

েয়াজনকারী ি  গেণর 
উপর। 

ইউিপ সিচেবর মা েম।  

০৮ িবিবধ কর নাগঃ সনদ-   ৫/-( িত), ওয়ািরশান সা ঃ-  ৫০/-( িত), 
ত য়ন প - ২০/-( িত), িহসােব আদায়েযা  হইেব।  

েয়াজনকারী ি  গেণর 
উপর। 

ইউিপ সিচেবর মা েম।  

 
 
      ( মাঃ সােহ ল ইসলাম) 
               সিচব 
 ৪ নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 
      পাট াম, লালমিনরহাট। 
 

( মাঃ হািম ল হক) 
চয়ার ান 

৪ নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 
পাট াম, লালমিনরহাট। 



             
ইউিপ ফরম-গ 

৪নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ  
উ য়ন ক  বাবদ সরকার হইেত স া  া  অেথর িববরণী 

অথ বৎসরঃ- ২০১2-২০১3 
 

 

িমক নং 
 

কে র নাম  ও  সংি  বণনা 
 

সরকার হইেতস া  া  আয় 
চলিত বৎসেরর িয়ত অথ  

বা স া  পিরমাণ 

 

স া  ােল  
 

ম�ত  

 
 

১২,০০,০০০/- 
৩,০০,০০০/- 

৬০,০০০/- 
৫,০৮,০০০/- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
১) এলিজএসিপ (বিধত) 
২) দ তা িভি ক বরা  
৩) িম হ া র কর ১% 
৪) এিডিপ 

২০,৬৮,০০০/- 

   

 
 
 
      ( মাঃ সােহ ল ইসলাম) 
               সিচব 
 ৪ নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 
      পাট াম, লালমিনরহাট। 
 

( মাঃ হািম ল হক) 
চয়ার ান 

৪ নং চিলবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ 
পাট াম, লালমিনরহাট। 



             
 
 
 
 


