
 

 
 

 

 
 

 

উপজজা পররজের বাজজট 
অর্ থ-বছর ২০১৯-২০ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
উপজজা পররে, গগোবফন্দগঞ্জ ,গাইবান্ধা  

 



 

 

খড়ো ফোজেট 

গনোটি গফোর্ ড কব  

প্রকোজয তোবযখ : ২৯/০৪/২০১৯ বরিঃ 

 

উপজজা পররজের বাজজট 

অর্ থ-বছর ২০১৯-২০ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
উপজজা পররে, গগোবফন্দগ ঞ্জ,গাইবান্ধা  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

উজেরো বযলদ আইন, ১৯৯৮ এয ৩৮ ধোযো এফং উজেরো বযলদ ফোজেট 

(প্রণয়ন ও অনুজভোদন) বফবধভোরো, ২০১০ অনুমোয়ী  গোইফোন্ধো গেরোয 

োঘোটো উজেরো বযলজদয ২০১৯-২০ অথ ড ফছজযয ফোজেট  

 

 (ক) যোেস্ব বোফ  : 

 

** ২০১৯-২০  অথ ড ফছজয যোেস্ব বোজফ প্রোবি টোকো= ২,৩০,৯0,000/- 

** ২০১৯-২০  অথ ড ফছজয যোেস্ব বোজফ ব্যয় টোকো=  ১,৪5,৬০,০০০/- 

** ২০১৯-২০  অথ ড ফছজয যোেস্ব বোজফ উদ্বৃত্ত টোকো=    ৮৫,৩০,000/- 

 

 

 (খ) উন্নয়ন বোফ  : 

 

** ২০১৯-২০  অথ ড ফছজয উন্নয়ন বোজফ প্রোবি টোকো=২,২৮,00,000/- 

** ২০১৯-২০  অথ ড ফছজয উন্নয়ন বোজফ ব্যয় টোকো=২,২৮,00,000/- 

** ২০১৯-২০  অথ ড ফছজয উন্নয়ন বোজফ উদ্বৃত্ত/ ঘোটবত  - 

 

 

 

 

 

 

(যোভকৃষ্ণ ফভ ডন) 

উজেরো বনফ ডোী অবপোয 

গগোবফন্দগঞ্জ, গোইফোন্ধো  

  (গভোিঃ আব্দুর রবতপ প্রধোন) 

গেয়োযম্যোন 

উজেরো বযলদ 

োঘোটো, গোইফোন্ধো 



 

ফরম ক 

(রবরি-৩ দ্রষ্টব্য) 

বাজজট ার -ংজেপ 
 

 

রববরণ পূব থবর্তী বৎজরর 

প্রকৃর্ত 

চরর্ত বৎজরর বাজজট 

বা চরর্ত বৎজরর 

ংজলারির্ত বাজজট 

পরবর্তী বৎজরর 

বাজজট 

201৭-1৮ 2018-19 ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ 

অংল-১ রাজস্ব রাব    

 প্রারি   
 

 রাজস্ব 2,06,17,191/- ২,09,01,223/- 2,30,90,000/- 

 অনুোন - - - 

 মমাট প্রারি 2,06,17,191/- ২,০৯,০১,২২৩/- 2,30,90,000/- 

 বাে রাজস্ব ব্যয় 1,25,03,204/- 1,২৫,95,350/- ১,৪৫,৬0,000/- 

 প্রোবতষ্ঠোবনক ব্যয় বনফ ডো ফোফদ  

ভোবি গেয  

15,13,987/- 15,05,873/- 15,৩0,000/- 

 রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটরর্ত  

(উদ্বৃত্ত-উন্নয়ন বোজফ স্থোনোন্তজযয েন্য) 
 

66,00,000/- 6৮,০০,০০০/- ৭০,০0,000/- 

অংল- ২ উন্নয়ন রাব    

 রাজস্ব উদ্বৃত্ত (ক) ১,০০,০০,০০০/- ৬৬,০০,০০০/- ৬৮,০০,০০০/- 

 অনুোন (উন্নয়ন)- (খ)   
 

 রকার 95,53,000/- ৭৯,৬২,০০০/- ১,৬০,০০,০০০/- 

 অন্যান্য অনুোন   চাঁো - - - 

 মমাট (খ) 95,53,000/- ৭৯,৬২,০০০/- ১,৬০,০০,০০০/- 

 মমাট প্রাি ম্পে(ক+খ) 1,৯৫,৫৩,০০০/- ১,৪৫,৬২,০০০/- 2,২৮,০০,০০০/- 

 বাে উন্নয়ন ব্যয় 1,৯৫,৫৩,০০০/- ১,৪৫,৬২,০০০/- 2,২৮,০০,০০০/- 

 ারব থক বাজজট উদৃ্বত্ত/ঘাটরর্ত - - - 

 মযাগ প্রাররিক মজর (০১ জুাই) - - - 

 মারি মজর - - - 

 
 

 

 

(যোভকৃষ্ণ ফভ ডন) 

উজেরো বনফ ডোী অবপোয 

গগোবফন্দগঞ্জ, গোইফোন্ধো  

  (গভোিঃ আব্দুর রবতপ প্রধোন) 

গেয়োযম্যোন 

উজেরো বযলদ 

োঘোটো, গোইফোন্ধো 



 

 
ফরম- খ 

(রবরি-৩ এবং আইজনর চতুর্ থ র্তফর দ্রষ্টব্য) 

 
াঘাটা উপজজা পররজের বাজজট 

অর্ থ বৎর :  ২০১৯-২০ 

রাজস্ব রাব 

প্রাি আয় 

 
অংল-১ :  

 
প্রারির রববরণ পূব থবর্তী বৎজরর প্রকৃর্ত চরর্ত বৎজরর বাজজট 

বা ংজলারির্ত বাজজট 

পরবর্তী বৎজরর 

বাজজট 
201৭-1৮ 2018-19 ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ 

(১) অরফ  বাা ভাড়া ৭,২৭,০০০/- ৪,০০,০০০/- ৪,৫০,০০০/- 

(2) স্থোফয ম্পবত্ত স্তোন্তয কয ৮৪,২৪,৮০০/- ৮০,০০,০০০/- 1,0০,০০,০০০/- 

(৩) াট-বাজার ইজারাব্ধ আয় ১,১৩,৮০,২৫৫/- ১,২৩,৭৬,২২৩/- ১,২৫,০০,০০০/- 

(৪) ভূবভ উন্নয়ন কয ৩০,১৩৬/- ৬৫,০০০/- ৭০,০০০/- 

(৫) গদোকোন ঘয বোড়ো ৫৫,০০০/- ৬০,০০০/- ৭০,০০০/- 

(৬) পররে কর্তথক প্রেত্ত াইজন্স রফ - - - 

(৭) পররজের পুকুর/ম্পরত্ত/ 

     জমা জর্ত আয় 

- - - 

মমাট= ২,০৬,১৭,১৯১/- ২,০৯,০১,২২৩/- ২,৩০,৯০,০০০/- 

 

 

 

 

 
(যোভকৃষ্ণ ফভ ডন) 

উজেরো বনফ ডোী অবপোয 

গগোবফন্দগঞ্জ, গোইফোন্ধো  

  (গভোিঃ আব্দুর রবতপ প্রধোন) 

গেয়োযম্যোন 

উজেরো বযলদ 

োঘোটো, গোইফোন্ধো 

 

 



 

 

অংল-১-রাজস্ব রাব 

ব্যয় 
 

 

ব্যজয়র খার্ত পূব থবর্তী বৎজরর 

প্রকৃর্ত 

চরর্ত বৎজরর বাজজট 

বা ংজলারির্ত বাজজট 

পরবর্তী বৎজরর 

বাজজট 

201৭-1৮ 2018-19 ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ 

১। ািারণ ংস্থাপন/প্রারর্তষ্ঠারনক    

ক. ম্মানী/ভার্তা ১১,৭৭,৩৩৭/- ১২,০০,০০০/- ১৩,০০,০০০/- 

খ. কম থকর্তথা/কম থচাররজের মবর্তন ভার্তা    

(১) পররে কম থচারর 4,48,500/- 5,00,০০০/- 6,০০,০০০/- 

(২) োয়যুক্ত ব্যয় (রকারর কম থচারর ম্পরকথর্ত)  

ইউরপ কম থচারর  

63,95,539/- ৬৫,00,০০০/- ৬৮,০০,০০০/- 

গ. অন্যান্য প্রারর্তষ্ঠারনক ব্যয় 60,000/- 3,০০,০০০/- 3,০০,০০০/- 

ঘ. আনুজর্তারক র্তরবজর স্থানান্তর - 52,932/- 55,608/- 

ঙ. ১. যানবান মমরামর্ত  জ্বাানী 4,53,190/- ৫০,০০০/- ৪,০০,০০০/- 

 ২. মোনফোজনয গযবেিঃ,বপটজন,ট্যোক্স গটোজকন নফোয়ন 4,25,948/- 80,000/- ১,০০,০০০/- 

২। কর আোজয়র জন্য ব্যয় - - - 

৩। অন্যান্য ব্যয় :    

ক. মটরজফান 7,500/- ১5,০০০/- 15,০০০/- 

খ. রবদ্যুৎ রব 1,30,310/- 1,50,000/- 2,00,০০০/- 

গ. অপ্রর্তুারলর্ত খাজর্ত ব্যয় ৫,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- 5,০০,০০০/- 

ঘ. উন্নয়ন মমা আজয়াজন ব্যয় ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- 

ঙ. গরীব  মমিাবী ছাত্রছাত্রীজের বৃরত্ত প্রোন ৪,০০,০০০/- ৪,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- 

চ. ভূরম উন্নয়ন কর ১২,৩৫০/- ১২,৩৫০/- ১৫,০০০/- 

ছ. অভুন্তরীণ অরডট ব্যয় - 1,0০,০০০/- 1,0০,০০০/- 

জ. মামা খরচ - - ৫০,০০০/- 

ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় ২,৪০,০০০/- ২,৪০,০০০/- ৩,০০,০০০/- 

ঞ. রেণাজবেণ এবং ারভ থজর জন্য ব্যয় (পররে ভবন, বাাবাড়ী 

মমরামর্ত/ ংরেণ, অরফ রঞ্জাম ক্রয়/মমরামর্ত,আবাবপত্র 

ংগ্র/ মমরামর্ত, পারনর পাম্প রেণাজবেণ/ মমরামর্ত ইর্তুারে) 

২0,04,530/- 21,97,068/- 2৩,44,392/- 

ট. অন্যান্য পররজলািজযাগ্য কর/রব  - - - 

ঠ. আনুলরিক ব্যয় ৪৮,০০০/- ৪৮,০০০/- ৬০,০০০/- 

৪। কর আোয় খরচ(মররজস্টার, ফরম, ররলে বই মূদ্রণ) - - ২০,০০০/- 

৫। বৃে মরাপন  রেণাজবেণ - - ১,০০,০০০/- 

৬। ামারজক  িমীয় প্ররর্তষ্ঠাজন অনুোন :    

 ক. উপজজা এাকার রবরভন্ন প্ররর্তষ্ঠান/ ক্লাব আরর্ থক অনুোন - - 1,০০,০০০/- 

৭। জার্তীয় রেব উেযাপন ১,০০,০০০/- ১,৫০,০০০/- 3,০০,০০০/- 

৮। মখাধূা  ংস্কৃরর্ত - - ১,০০,০০০/- 

৯। জরুরী ত্রাণ - - ১,০০,০০০/- 

 গভোট যোেস্ব বোফ- ব্যয়= 1,25,03,204/- 1,২৫,95,350/- 1,৪5,৬0,000/- 

১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত :     

ক. প্রোবতষ্ঠোবনক ব্যয় বনফ ডোজয েন্য ভোবি গেয  ১৫,13,987/- 15,05,873/- 15,৩০,০০০/- 

খ. উন্নয়ন রজজব স্থানান্তর 66,00,000/- 6৮,০০,০০০/- ৭০,০0,000/- 

মমাট ব্যয় (রাজস্ব রাব)= 2,06,17,191/- 2,09,01,223/- ২,৩০,৯0,000/- 

 
 

 

(যোভকৃষ্ণ ফভ ডন) 

উজেরো বনফ ডোী অবপোয 

গগোবফন্দগঞ্জ, গোইফোন্ধো  

  (গভোিঃ আব্দুর রবতপ প্রধোন) 

গেয়োযম্যোন 

উজেরো বযলদ 

োঘোটো, গোইফোন্ধো 



 

 

 

 

অংল ২-উন্নয়ন রাব 

প্রারি 
 

 
প্রারির রববরণ পূব থবর্তী বৎজরর 

প্রকৃর্ত 

চরর্ত বৎজরর বাজজট 

বা ংজলারির্ত বাজজট 

পরবর্তী বৎজরর 

বাজজট 
201৭-1৮ 2018-19 ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ 

১। অনুোন (উন্নয়ন)    

ক. রকার 95,53,000/- 79,62,000/- ১,৬০,০০,০০০/- 

খ. অন্যান্য উৎ (যরে র্াজক, 

রনরে থষ্টভাজব উগেখ করজর্ত জব ) 

- - - 

২। মস্বচ্ছা প্রাজণারের্ত চাঁো - - - 

৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত 1,00,00,000/- 66,00,000/- 6৮,০০,০০০/- 

মমাট প্রারি (উন্নয়ন রাব) ১,৯৫,৫৩,০০০/- 1,45,62,000/- ২,২৮,০০,০০০/- 

 
 

 

 

 

(যোভকৃষ্ণ ফভ ডন) 

উজেরো বনফ ডোী অবপোয 

গগোবফন্দগঞ্জ, গোইফোন্ধো  

  (গভোিঃ আব্দুর রবতপ প্রধোন) 

গেয়োযম্যোন 

উজেরো বযলদ 

োঘোটো, গোইফোন্ধো 

 

 



 

 

অংল ২-উন্নয়ন রাব 

ব্যয় 
 

 

ব্যয় রববরণ পূব থবর্তী বৎজরর 

প্রকৃর্ত 

চরর্ত বৎজরর বাজজট 

বা ংজলারির্ত বাজজট 

পরবর্তী বৎজরর 

বাজজট 
201৭-1৮ 2018-19 ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ 

১। কৃর  মচ ২৫,০০,000/- ৩০,০০,000/- ৩৫,০০,০০০/- 

২। রলল্প  কুটির রলল্প ৫,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- ৭,০০,০০০/- 

৩। মভৌর্ত  অবকাঠাজমা 96,৭৩,০০০/- ৬০,৬২,০০০/- ৮০,০০,০০০/- 

৪। আর্ থ -ামারজক অবকাঠাজমা ১৫,০০,০00/- ৮,০০,০০০/- ২০,০০,০০০/- 

৫। ক্রীড়া  ংস্কৃরর্ত ৭,০0,000/- ৫,০০,০০০/- ২০,০০,০০০/- 

৬। রবরবি (প্রজয়াজজন অন্যান্য খাজর্তর 

এইরূপ ব্যয় উমেখ কররজর্ত ইজব) 

   

ক) দুজম ডোগ যফতী ত্রোণকোম ড, েবয ও 

উন্নয়নমূরক কোম ড তদোযবক/বযদ ডন, 

েরফোয়ু  বযফতডনেবনত ভস্যো দূযীকযণ 

এফং অন্যোন্য 

৪,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- 5,০0,000/- 

খ) উজেরো নোযী উন্নয়ন গপোযোভ ৫,৮০,০০০/- ৪,০০,০০০/- ৬,০০,০০০/- 

৭। মবা - - - 

৮। রলো ১০,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- ৭,০০,০০০/- 

৯। স্বাস্থু ১০,০০,০০০/- ৮,০০,০০০/- ২০,০০,০০০/- 

১০। োররদ্র হ্রাকরণ: ামারজক রনরাপত্তা 

 প্রারর্তষ্ঠারনক ায়র্তা 

৪,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- 

১১। পেী উন্নয়ন  মবায় - - - 

১২। মরা, যুব  রলশু উন্নয়ন ৬,০০,০০০/- ৭,০০,০০০/- ১৫,০০,০০০/- 

১৩। দ্যজয থাগ ব্যবস্থাপনা  ত্রাণ ৭,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- ৮,০০,০০০/- 

১৪। মারি মজর - - - 

মমাট ব্যয় (উন্নয়ন রাব) ১,৯৫,৫৩,০০০/- ১,৪৫,৬২,০০০/- ২,২৮,০০,০০০/- 

 

 
 

(যোভকৃষ্ণ ফভ ডন) 

উজেরো বনফ ডোী অবপোয 

গগোবফন্দগঞ্জ, গোইফোন্ধো  

  (গভোিঃ আব্দুর রবতপ প্রধোন) 

গেয়োযম্যোন 

উজেরো বযলদ 

োঘোটো, গোইফোন্ধো 



 

 
ফরম-গ 

(রবরি-৫ দ্রষ্টব্য) 

উপজজা পররজের রনয়রমর্ত কম থচাযীমের রববরণী  

অর্ থ বৎর :  ২০১৯-২০ 

 
 

রবভাগ/ লাখা ক্ররমক নং পজের নাম পজের 

ংখ্যা 

মবর্তনক্রম মাঘ থ ভার্তা 

(যরে র্াজক) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

উপজজা 

পররে 

(১) াঁট মুদ্রোক্ষবযক-কোভ-

কবম্পউটোয অোজযটয 

০১ ১০২০০-২৪৬৮০/- - 

-ঐ- (২) গোবড়েোরক ০১ ৯৩০০-২২৪৯০/- - 

-ঐ- (৩) অবপ োয়ক ০২ 8250-20010/- - 

-ঐ- (৪) ভোরী ০১ দদবনক @450/- - 

-ঐ- (৫) বযচ্ছন্নতো কভী ০১ দদবনক @450/- - 

 মমাট= ০৬ - - 

 

 

 
প্রজেয় ভরবষ্য র্তরব অন্যান্য ভার্তারে মারক গড় অজর্ থর 

পররমাণ 

বাৎররক প্রাক্করর্ত 

অজর্ থর পররমাণ 

মন্তব্য 

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

(১) 19,056/০০ - 1,588/০০ 19,056/০০ - 

(২) 15,744/০০ - 1,312/০০ 15,744/০০ - 

(৩) 20,808/০০ - ১,৭৩৪/০০ 20,808/০০ - 

(৪) - 1,64,250/০০ 13,68৭/৫০ 1,64,250/০০ - 

(৫) - 1,64,250/০০ 13,68৭/৫০ 1,64,250/০০ - 

মমাট= 55,608/০০ ৩,২৮,৫০০/০০ 32,009/০০ ৩,84,108/০০  

 

 

 
(যোভকৃষ্ণ ফভ ডন) 

উজেরো বনফ ডোী অবপোয 

গগোবফন্দগঞ্জ, গোইফোন্ধো  

  (গভোিঃ আব্দুর রবতপ প্রধোন) 

গেয়োযম্যোন 

উজেরো বযলদ 

োঘোটো, গোইফোন্ধো 

 

 

 



 

 

 

 

 

ফরম-ঘ 

(রবরি-৫ দ্রষ্টব্য) 

 
উপজজার মকান রবজল প্রকল্প বাস্তবায়জনর জন্য রকার ইজর্ত প্রাি অজর্ থর রববরণী  

 
অর্ থ বৎর :  201৯-২০ 

 

 
ক্ররমক 

নং 

প্রকজল্পর নাম  ংরেি 

রববরণী 

রকার ইজর্ত 

প্রাি অজর্ থর 

পররমাণ 

চরর্ত অর্ থ বৎজর 

ব্যরয়র্ত অর্বা িাব্য 

ব্যজয়র পররমাণ 

িাব্য রস্থরর্ত মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১. উজেরো বযেোরন ও  

উন্নয়ন প্রকল্প (ইউবেবর্ব) 

৫০,০০,০০০/- ৫০,০০,০০০/- - - 

 

 

 

 

 

 

 

(যোভকৃষ্ণ ফভ ডন) 

উজেরো বনফ ডোী অবপোয 

গগোবফন্দগঞ্জ, গোইফোন্ধো  

  (গভোিঃ আব্দুর রবতপ প্রধোন) 

গেয়োযম্যোন 

উজেরো বযলদ 

োঘোটো, গোইফোন্ধো 

 

 

 

 


