
       

 

 
০২নং বিননোদপুর ইউবনয়ন পবরষদ 

মহম্মদপুর, মোগুরো। 

২০১৪-২০১৫ অর্ থ িছনরর িোনেট সভোর কোর্ থবিিরনী 

 

 

 
      অদ্য ইং ১২/০৫/২০১৪ তোবরখ সকোল ১০ঘটিকোয় ইউবনয়ন পবরষদ কোর্ থোলনয় ২০১৪-২০১৫ অর্ থ িছনর িোনেট 

সভো অনুবিত হয়। অদ্যকোর সভোয়  েনোি মমোোঃ ম োলোম আেম বময়ো মেয়োরম্যোন সোনহি এর সভোপবতনে সভোর কোর্ থ 

আরম্ভ হয়। সভোপবত সোনহি সভোয় স্বো ত িক্তব্য রোনখন ও সকলনক শুনভচ্ছো েোবননয় আনলোেয বিষনয় আনলোেনো শুরু 

কনরন। 

০১।  ত সভোর কোর্ থ বিিরণী সভোয় পঠিত ও সি থ সম্মবত ক্রনম অনুনমোবদত হইল। 

০২। সভোপবত সোনহি সভোয় উপবিত সদস্য ন,  এিং বিবভন্ন স্তনরর েন ননর উপবিবতনত প্রোক িোনেনটর উপর 

আনলোেনো কনরন এিং সভোপবত সোনহি ২০১৪-২০১৫  অর্ থ িছনরর আনুমোবনক িোনেট মঘোষণো কনরন এিং এ বিষনয় 

আনলোেনো করনত িনলন। 

অদ্যকোর সভোয় ২০১৪-২০১৫  অর্ থ িছনরর িোনেনটর উপর বিস্তোবরত আনলোেনো হয় এিং সকনল েোনোন মর্, ২০১৪-

২০১৫  অর্ থ িছনরর িোনেট েন ননর ে্য  ক্োন ও ুন্দর হনয়নছ। হোট-িোেোর উন্নয়ন ও বনেস্ব আনয় প্রকল্প গ্রহননর 

উনদ্যো  গ্রহন করো  হনয়নছ।   ২০১৪-২০১৫  অর্ থ িছনরর িোনেট অদ্যকোর সভোয় সি স থম্মবতক্রনম গৃহীত ও অনুনমোদন 

করো হইল এিং  সংবিষ্ট কর্তথপনের বনকট মপ্ররণ পূি থক র্র্োর্র্ ব্যিিো গ্রহণ করোর ে্য  মেয়োরম্যোন সোনহিনক বিনেষ 

ভোনি অনুনরোধ করো ম ল। আয়-ব্যয় বনম্নরুপ ভোনি মদখোননো হইল। 

 

         অতোঃপর আর মকোন আনলোেনো নো র্োকোয় সভোপবত সোনহি সভোয় উপবিত সকলনক ধ্য িোদ েোনোইয়ো সভোর 

সমোবি মঘোষনো কনরন। 

 
ক্রবমক 

নং 

                     আয় পরিতী িছনরর িোনেট 

২০১৪-২০১৫ 

েলবত িছনরর িোনেট 

  ২০১৩-২০১৪ 

বি ত িছনরর প্রকৃত আয় 

  ২০১২-২০১৩ 

(ক) বনেস্ব উৎস    

 পূি থিতী িৎসনরর মেরোঃ-    

 ব্যোংক    ৬৪২/= 

 ন দ    ২২৭/= 

১। ইউবনয়ননর কর মরট ও বিস    

 িসতিোড়ীর িোৎসবরক মূন্ও উপর কর    

 িসতিোড়ীর িোৎসবরক মূন্ও উপর কর(েলবত) ৩,৩১,০০০/= ৩,৫০,০০০/= ২৩,০২০/= 

 িসতিোড়ীর িোৎসবরক মূন্ও উপর িনকয়ো কর ৪,৯৬,৫২০/= ৪,৯৬,০০০/=  
২ ব্যিসো,মপেো ও েীবিকোর ওপর ট্যোক্স    

৩ বিননোদন কর    

ক) বসননমোর উপর কর     

খ) র্োত্রো নোটক ও অ্য ো্য  বিননোদনমূলক অনুিোননর 

উপর কর 
   

 ) বিঞ্জোপননর উপর কর     

৪ অ্য ো্য  ২,৭৫,০০০/=  ২,৩২,৪৭৪/= 

৫ ইউবপর ইুনয করো লোইনসন্স ও পোরবমনটর ে্য  প্রোি 

বি 

৫০,১০০/= ৫০,০০০/= ১৭,১৫০/= 

৬ ইেোরো িোিদ প্রোবি    

 ক) হোট-িোেোর ৫,৮৫,৫৫০/= ৪,২০,০০০/ ৩,৮৬,৯২০/= 

 খ) মখোঁয়োড়( িোবদ পশুর ছোউবন) ২৫,০০০/= ২০,০০০/= ১৭,৫০০/= 

৭ মটর েোবলত র্োন ছোড়ো পবরিহননর ওপর আনরোবপত 

লোইনসন্স বি 
   

৮ সম্পবি মর্নক আয় ৫৫,০০০/= ৫০,০০০/=  

ক) ভূবম হস্তোন্তর কর ১% ৫,৯৫,৫০০/= ৩,১৫,০০০/= ৩,০৭,৩৪০/= 

খ) সরকোরী ুননত্র অনুদোন ১,২০,০০০/=   
৯ গ্রোম আদোলত বি ২২৫/=  ১১৮/= 



১০ অ্য ো্য  (েন্ম,মৃত্যয ও নো বরকে সননদর ে্য  বি)    

১১ ব্যোংক ুনদ   ৩,৬৩১ 

 উন্নয়ন খোতোঃ     
১ িোবষ থক উন্নয়ন কম থসূেী (এবিবপ) ১০,৫৫,০০০/= ১০,৫০,০০০/= ১,৯৮,০০০/= 

২ িবধ থত মর্োক িরোদ্দ (এলবেএসবপ) ২৫,৫৫,০০০/= ২০,০০,০০০/= ৩,০১,০০০/= 

৩ টিআর/কোবিখ/কোবিটো ৩৫,০০,০০০/= ৩০,০০,০০০/= ১৭,৭৫,১৯১/= 

৪ অবতদবরদ্র কম থসূেী ৩০,৯৬,০০০/=  ১৬,৫১,০০০/= 

৫ অ্য ো্য  ৪৫,১৫,০০০/=   

 সোধোরন সোঃংংিোপনোঃ-    

১ মেয়োরম্যোন ও সদস্যনদর ভোতো ৩,৫০,০০০/= ৩,৫০,০০০/= ১,৫৫,৭০০/= 

২ কম থেোরীনদর মিতন ভোতো ৪,৩০,০০০/= ৪,৩০,০০০/= ২,২৪,২৪০/= 

৩ অ্য ো্য     

 িোনীয় সরকোর সূনত্রোঃ    

১ উপনেলো মর্নক প্রোবি(র্বদ র্োনক)     

২ মেলো পবরষদ মর্নক প্রোবি(র্বদ র্োনক    
৩ অ্য ো্য     

 মমোট ১,৮০,৩৪,৮৯৫/= ৮৫,৩১,০০০/= ৫২,৯৪,১৫৩/= 

                                                                                                                                                       

 
ক্রবমক নং               ব্যয় পরিতী িছনরর 

িোনেট 

২০১৪-২০১৫ 

েলবত িছনরর 

িোনেট 

২০১৩-২০১৪ 

বি ত িছনরর প্রকৃত 

ব্যয় 

২০১২-২০১৩ 

(ক) রোেস্ব উৎস    

১। মেয়োরম্যোন সদস্যনদর িনকয়ো সহ আনুসবিক খরে ৩,৫০,০০০/= ৩,৪৫,০০০/= ১,৮৬,৮৫০/= 

২) কম থেোরীনদর মিতন ভোতো িনকয়ো সহ  ৪,৩০,০০০/= ৪,২৯,০০০/= ২,২৪,২৪০/= 

৩) আদোয় খরে ১,৫০,০০০/= ১,৫০,০০০/= ৪,৩৩৯/= 

৪) আনুসবিক ১,৬৫,০০০/= ১,৫৫,০০০/=  

৫) মষ্টেনোরী ১,৮০,০০০/= ১,৭৫,০০০/= ৭২,২৫৯/= 

 অপ্যোয়ন খরে ২২,৫০০/=  ১৮,৫২৭/= 

 জ্বোলোনী খরে ২০,০০০/=  ১৩,০০০/= 

 বপ্রন্টোর    ৩,৫০০/= 

৭) বিবিধ ১,৫৫,০০০/= ১,৫০,৫০০/= ১,৫০০/= 

খ) উন্নয়নোঃ-    

১) িোবষ থক উন্নয়ন কম থসূেী (এবিবপ) ১০,৫৫,০০০/= ১০,৪৫,০০০/= ১,৯৮,০০০/= 

২) িবধ থত মর্োক িরোদ্দ (এলবেএসবপ) ২৫,৫৫,০০০/= ২০,০০,০০০/= ২,৯৫,৫৬৫/= 

৩) টিআর/কোবিখ/কোবিটো ৩৫,০০,০০০/= ২৯,৫০,০০০/= ১৭,৭৫,১৯১/= 

৪) অ্য ো্য  ৩০,৯৬,০০০/=  ১৬,৫১,০০০/= 

৫) প্রবতিবিনদর ১০,০০০/=   

 ব্যোংক েোর্ থ   ১৯০৬/= 

 ) খোত ওয়োরী ব্যয়োঃ-    

১) হোট-িোেোরউন্নয়ন ৫,৮৫,৫৫০/= ৫,২৫,০০০/= ৩,৮৬,৯২০/= 

২) ভূবম হস্তোন্তর কর ১% ৫,৯৫,৫০০/= ৩,১২,৫০০/= ৩,০৭,৩৪০/= 

৩) বননেস্ব আয় হনত প্রকল্প ব্যয়  ৭৫,০০০/=  

৪)  গ্রোম আদোলত ব্যয়    
ঘ) অ্য ো্য     

১) বনি থোহী ব্যয়  ৬৩,০০০/=  

২) অ্য ো্য   ৭৫,৫০০/= ১,৪৫,৫৯৯/= 

 মমোট ব্যয়    

 উদ্বৃি ৫১,৬৫,৩৪৫/= ৮০,৫০০/= ৮,৪১৭/= 

 সি থনমোট ১,৮০,৩৪,৮৯৫/= ৮৫,৩১,০০০/= ৫২,৯৪,১৫৩/= 

 


