
উপজেলা পরিষদ বাজেট, চ ৌগাছা, যজ াি। 

অর্ থবছি: ২০২2-২০২3 

(উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) 

ফিম ক 

(রবরি-৩ দ্রষ্টব্য) 

বাজেট সাি-সংজেপ 

রববিণ 

পূব থবর্তী বৎসজিি 

প্রকৃর্ত 

 লরর্ত বৎসজিি 

বাজেট বা 

সংজ ারির্ত বাজেট 

পিবর্তী বৎসজিি 

বাজেট 

(২০২০-২০২১) (২০২১-২০২২) (২০২২-২০২৩) 

অং -১ 

িােস্ব রিসাব প্রারি িােস্ব অনুদান 

চমাট প্রারি 12,507,500.00 14,145,000.00 14,640,000.00 

বাদ িােস্ব ব্যয় 5,743,700.00 6,581,200.00 7,843,000.00 

িােস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটরর্ত (ক) 6,763,800.00 7,563,800.00 6,797,000.00 

অং -২ 

উন্নয়ন রিসাব উন্নয়ন অনুদান 7,715,000.00 7,984,000.00 9,000,000.00 

িােস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন রিসাজব িস্তান্তরির্ত 3,500,000.00 6,763,800.00 7,563,800.00 

অন্যান্য অনুদান ও  াঁদা     600,000.00 

চমাট (খ) 11,215,000.00 14,747,800.00 17,163,800.00 

চমাট প্রাি সম্পদ (ক+খ) 11,215,000.00 14,747,800.00 17,163,800.00 

বাদ উন্নয়ন ব্যয় 11,215,000.00 14,747,800.00 17,163,800.00 

সারব থক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটরর্ত  0.00 0.00 0.00 

চযাগ প্রািরিক চেি (১ জুলাই)       

সমারি চেি       

     

     

   

 

 

(ইরুফা সুলর্তানা) (চমাোঃ চমাস্তারনছুি িিমান) 

মুখ্য রনব থািী কম থকর্তথা চ য়ািম্যান 

উপজেলা পরিষদ চ ৌগাছা উপজেলা পরিষদ  

ও চ ৌগাছা যজ াি। 

উপজেলা রনব থািী অরফসাি  
  

চ ৌগাছা যজ াি।  
  

 

 

 



ফিম খ 

(রবরি-৩ এবং আইজনি  তুর্ থ র্তফরসল দ্রষ্টব্য) 

চ ৌগাছা উপজেলা পরিষজদি বাজেট 

অর্ থবছি: ২০২2-২০২3 

    

িােস্ব রিসাব 

প্রাি আয় 

অং -১ 

আয় 

প্রারিি রববিণ 
পূব থবর্তী বৎসজিি প্রকৃর্ত 

 লরর্ত বৎসজিি বাজেট 

বা সংজ ারির্ত বাজেট 

পিবর্তী বৎসজিি 

বাজেট 

(২০২০-২০২১) (২০২১-২০২২) (২০২২-২০২৩) 

১ ২ ৩ ৪ 

১) বাসাভাড়া  750,000.00 800,000.00 850,000.00 

২) চদাকান ভাড়া বাবদ আয় 402,500.00 225,000.00 270,000.00 

৩) রসরিউল রবক্রয় 55,000.00 50,000.00 50,000.00 

৪) িােস্ব (৪১% িাট-বাোি) 700,000.00 2,500,000.00 2,700,000.00 

৫) ২% ভূরম উন্নয়ন কি  900,000.00 2,500,000.00 2,700,000.00 

৬) স্থাবি সম্পরত্ত িস্তান্তি কজিি  ১% অর্ থ  9,500,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 

৭) রবরবি প্রারি (উপজেলা পরিষজদি গাছ রবক্রয়) 200,000.00 70,000.00 70,000.00 

        

চমাট 12,507,500.00 14,145,000.00 14,640,000.00 

    

    

    

    

  

  

(ইরুফা সুলর্তানা) (চমাোঃ চমাস্তারনছুি িিমান) 

মুখ্য রনব থািী কম থকর্তথা চ য়ািম্যান 

উপজেলা পরিষদ চ ৌগাছা উপজেলা পরিষদ  

ও চ ৌগাছা যজ াি। 

উপজেলা রনব থািী অরফসাি  
 

চ ৌগাছা যজ াি।  
 

 



চ ৌগাছা উপজেলা পরিষজদি বাজেট 

অর্ থবছি: ২০২2-২০২3 

অং -১ িােস্ব রিসাব 

ব্যয় 

ব্যজয়ি খার্ত 

পূব থবর্তী বৎসজিি প্রকৃর্ত 

 লরর্ত বৎসজিি 

বাজেট বা 

সংজ ারির্ত বাজেট 

পিবর্তী বৎসজিি 

বাজেট 

(২০২০-২০২১) (২০২১-২০২২) (২০২২-২০২৩) 

১ ২ ৩ ৪ 

১। সািািণ সংস্থাপন/প্রারর্তষ্ঠারর্তক       

ক. সম্মারন/ভার্তা 1,088,000.00 1,088,000.00 1,088,000.00 

খ. কম থকর্তথা কম থ ািীজদি চবর্তন-ভার্তা/ভ্রমন ভার্তা - 350,000.00 450,000.00 

(১) পরিষদ কম থ ািী-(মালী ও সুইপাি মুজুিী দদরনক 

চুরিজর্ত) 
324,000.00 300,000.00 360,000.00 

(২) দায়মুি ব্যয় (সিকারি কম থ ািী সম্পরকথর্ত) 0.00 0.00 0.00 

গ. অন্যান্য প্রারর্তষ্ঠারনক ব্যয়  0.00 0.00 0.00 

ঘ. আনুজর্তারষক র্তিরবজলি স্থানান্তি 0.00 0.00 0.00 

ঙ. যানবািন চমিামর্ত ও জ্বালানী 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

২। কি আদাজয়ি েন্য ব্যয় 0.00 0.00 0.00 

৩। অন্যান্য ব্যয় 50,000.00 100,000.00 100,000.00 

ক. চটরলজফান 60,000.00 80,000.00 80,000.00 

খ. রবদ্যুৎ রবল 600,000.00 500,000.00 500,000.00 

গ. চপৌি কি 500,000.00 200,000.00 200,000.00 

ঘ. গ্যাস রবল 0.00 0.00 0.00 

ঙ. পারনি রবল 25,000.00 50,000.00 50,000.00 

 . ভুরম উন্নয়ন কি 20,000.00 50,000.00 50,000.00 

ছ. আভুন্তরিন অরিট ব্যয় 30,000.00 50,000.00 50,000.00 

ে. মামলা খি  0.00 0.00 0.00 

ঝ.আপ্যায়ন ব্যয় 150,000.00 140,000.00 140,000.00 

ঞ.িেণাজবেণ এবং সারভ থজসি েন্য ব্যয় (রনিাপত্তাি েন্য 

আনছাি রনজয়াগ ব্যয়) 
70,000.00 70,000.00 70,000.00 

ট. অন্যান্য পরিজ াি চযাগ্য কি/রবল (োমানর্ত চফিৎ) 0.00 0.00 0.00 

ঠ. রবজ্ঞাপন ব্যয় 100,000.00 50,000.00 50,000.00 

ি. ইন্টািজনট রবল 70,000.00 50,000.00 50,000.00 

ঢ. আনুষারিক ব্যয় 96,000.00 200,000.00 200,000.00 

৪। কি আদায় খি  (রবরভন্ন চিরে: ফিম ির দ বই ইর্তুারদ 

মুদ্রণ) 
150,000.00 25,000.00 25,000.00 

৫। বৃে চিাপণ ও িেণাজবেণ 100,000.00 50,000.00 50,000.00 

৬। সামারেক ও িমীয় প্ররর্তষ্ঠাজন অনুদান 200,000.00 200,000.00 200,000.00 



ক. উপজেলা এলাকাি রবরভন্ন প্ররর্তষ্ঠান/ক্লাব/ উপজেলা 

পাবরলক লাইজেিীজক আরর্ থক অনুদান 
100,000.00 50,000.00 50,000.00 

৭। োর্তীয় রদবস উদযাপন 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

৮। চখলাধুলা র ো  ও সংস্কৃরর্ত 150,000.00 200,000.00 200,000.00 

৯। েরুিী ত্রাণ   300,000.00 300,000.00 

১০। পরিষদ ভবন ও বাসাবাড়ী সংস্কাি 900,000.00 480,000.00 480,000.00 

১১। অপ্রর্তুার র্ত খাজর্ত ব্যয়   400,000.00 500,000.00 

১২। অরফস সিঞ্জাম ক্রয়/করম্পউটাি যন্ত্াং  ক্রয় (টিওএন্ডইজর্ত 

অন্তভূ থি) 
200,000.00 250,000.00 250,000.00 

১৩। অরফস সিঞ্জাম িেনাজবেন ও চমিামর্ত 100,000.00 28,200.00 30,000.00 

১৪। পারনি পাম্প চমিামর্ত 60,000.00 50,000.00 50,000.00 

১৫। (ক)আসবাবপত্র সিবিাি  100,000.00 320,000.00 320,000.00 

       (খ)আসবাবপত্র  চমিামর্ত 50,000.00 100,000.00 100,000.00 

১৬। সীমানা প্রা ীি রনম থান ব্যয়     500,000.00 

১৭। রবআিরিরব এি বাড়ী ভাড়াি অং  প্রদান     300,000.00 

১৮। (ক) চসৌি প্যাজনল স্থাপন   0.00 0.00 

      (খ) চসৌি প্যাজনল িেনাজবেণ 50,700.00 50,000.00 50,000.00 

১৯। গিীব চমিাবী ছাত্র/ছাত্রীজদি বৃরত্ত প্রদান    400,000.00 600,000.00 

২০। ফিমারলনেরর্তকি িাসায়রনক দ্রব্য সনািকিণ কীট ক্রয় 

ইর্তুারদ 
100,000.00 100,000.00 100,000.00 

                              িােস্ব ব্যয় 5,743,700.00 6,581,200.00 7,843,000.00 

২১। িােস্ব উদ্বৃত্ত (উন্নয়ন রিজসজব িস্তান্তি ০১ জুলাই) 6,763,800.00 7,563,800.00 6,797,000.00 

      চমাট ব্যয় (িােস্ব  রিসাব) 12,507,500.00 14,145,000.00 14,640,000.00 

        

        

        

(ইরুফা সুলর্তানা)     (চমাোঃ চমাস্তারনছুি িিমান) 

মুখ্য রনব থািী কম থকর্তথা   চ য়ািম্যান 

উপজেলা পরিষদ   চ ৌগাছা উপজেলা পরিষদ  

ও   চ ৌগাছা যজ াি। 

উপজেলা রনব থািী অরফসাি       

চ ৌগাছা যজ াি।       
 

 

 

 

 

 



চ ৌগাছা উপজেলা পরিষজদি বাজেট 

অর্ থবছি: ২০২2-২০২3 

অং  ২-উন্নয়ন রিসাব 

প্রারি 

প্রারিি রববিণ 
পূব থবর্তী বৎসজিি প্রকৃর্ত 

 লরর্ত বৎসজিি বাজেট 

বা সংজ ারির্ত বাজেট 
পিবর্তী বৎসজিি বাজেট 

(২০২০-২০২১) (২০২১-২০২২) (২০২২-২০২৩) 

১ ২ ৩ ৪ 

১। অনুদান (উন্নয়ন) 
7,715,000.00 7,984,000.00 9,000,000.00 

ক. সিকাি 

খ. অন্যান্য উৎস (জর্াক বিাদ্ধ উপজেলা 

পরিষদ বাসাবারড় ভবন চমিামর্ত) 
      

২। রবজ ষ বিাদ্ধ       

৩। িােস্ব উদ্বৃত্ত 3,500,000.00 6,763,800.00 6,797,000.00 

        

চমাট প্রারি (উন্নয়ন রিসাব) 11,215,000.00 14,747,800.00 15,797,000.00 

    

    

    

(ইরুফা সুলর্তানা)  (চমাোঃ চমাস্তারনছুি িিমান) 

মুখ্য রনব থািী কম থকর্তথা  চ য়ািম্যান 

উপজেলা পরিষদ  চ ৌগাছা উপজেলা পরিষদ  

ও  চ ৌগাছা যজ াি। 

উপজেলা রনব থািী অরফসাি   
 

চ ৌগাছা যজ াি।   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



চ ৌগাছা উপজেলা পরিষজদি বাজেট 

অর্ থবছি: ২০২2-২০২3 

অং  ২-উন্নয়ন রিসাব 

ব্যয় 

ব্যজয়ি খার্ত 

পূব থবর্তী বৎসজিি 

প্রকৃর্ত 

 লরর্ত বৎসজিি 

বাজেট বা সংজ ারির্ত 

বাজেট 

পিবর্তী বৎসজিি বাজেট 

(২০২০-২০২১) (২০২১-২০২২) (২০২২-২০২৩) 

১ ২ ৩ ৪ 

১. কৃরষ ও ক্ষুদ্র চস োঃ       

ক) কৃরষ ও চস  - ১০%   1,125,000.00 1,450,000.00 1,700,000.00 

খ) মৎস্য ও প্রারণ সম্পদ -৫% 560,000.00 750,000.00 1,000,000.00 

গ) ক্ষুদ্র ও কুটিি র ল্প -৫% 560,000.00 745,000.00 1,000,000.00 

২. বস্তুগর্ত অবকাঠাজমাোঃ       

ক) পরিবিন ও চযাগাজযাগ  -১৫% 4,073,000.00 5,175,000.00 3,397,000.00 

খ) েনস্বাস্থু -১৫%     2,500,000.00 

৩. আর্ থসামারেক অবকাঠাজমাোঃ       

ক) র োি উন্নয়ন -(১০%) 1,120,000.00 1,450,000.00 1,700,000.00 

  খ) স্বাস্থু ও সমােকল্যান -(১৫%) 1,675,000.00 2,275,000.00 2,500,000.00 

গ) যুব ক্রীড়া ও সংস্কৃরর্ত -(১০%) 950,000.00 1,450,000.00 1,700,000.00 

ঘ) মরিলা ও র শু কল্যাণ-(১০%) 

1,152,000.00 1,452,800.00 1,666,800.00 (আয়বি থনমূলক প্রকল্প-৩% প্রর েন-১% 

নািী উন্নয়ন চফািাম-৩% র শু কল্যাণ-৩%) 

ঙ) রবরবি-(৫%) 

      

(ভূরম অরফজস চিরেোঃ আসবাবপত্র ইর্তুারদ সিবিাি-

২%    

স্কাউটিং-১% দূজয থাগ পিবর্তী ত্রানকায থ-১% অন্যান্য-

১%) 

চমাট ব্যয় (উন্নয়ন  রিসাব) 11,215,000.00 14,747,800.00 17,163,800.00 

    

    

    

(ইরুফা সুলর্তানা)  (চমাোঃ চমাস্তারনছুি িিমান) 

মুখ্য রনব থািী কম থকর্তথা  চ য়ািম্যান 

উপজেলা পরিষদ  চ ৌগাছা উপজেলা পরিষদ  

উপজেলা রনব থািী অরফসাি, চ ৌগাছা 

যজ াি। 

 চ ৌগাছা যজ াি। 

 



dig ÒMÓ 

(wewa-5 ª̀óe¨) 

Dc‡Rjv cwil‡`i wbqwgZ Kg©Pvix‡`i weeiYx 

অর্ থবছর: ২০২2-২০২3 

wefvM/kvLv µwgK bs c‡`i bvg c‡`i msL¨v †eZbµg 

gnvN© fvZv 

(hw` _v‡K) 

1 2 3 4 5 6 

¯’vbxq miKvi wefvM 1 

muvUgy`ªvÿwiK Kvg 

Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1 

10200-

24680.00 

0 

  

2 Rxc Mvox PvjK 1 9300-22490 0 

3 Awdm mnvqK 2 8250-20010 0 

cÖ‡`q fwel¨r Znwej Ab¨vb¨ fvZvw` 

gvwmK Mo A‡_©i 

cwigvY 

evrmwiK 

cÖv°wjZ 

A‡_©i 

cwigvY 

gšÍe¨ 

 

muvU-gy`ªvÿwiK Kvg 

Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

evwo fvov-  2772 

3622 43464   

 

wUwdb fvZv-  150 
 

wPwKrmv fvZv- 

700.00 

700 

 

Rxe Mvox PvjK 

evwo fvov-  2500 

3350 40200   

 

wPwKrmv fvZv- 

700.00 

700 

 

wUwdb fvZv- 150 
 

Awdm mnvqK 

evwo fvov- 

2250X2=4500.00 

2200 

3050 36600   

 

wPwKrmv fvZv- 

700X2=1400.00 

700 

 

wUwdb fvZv- 

150X2=300.00 

150 

 

       

       

       

(ইরুফা সুলর্তানা) (চমাোঃ চমাস্তারনছুি িিমান) 
 

মুখ্য রনব থািী কম থকর্তথা চ য়ািম্যান 
 

উপজেলা পরিষদ চ ৌগাছা উপজেলা পরিষদ  
 

ও চ ৌগাছা যজ াি। 
 

উপজেলা রনব থািী অরফসাি 
    

চ ৌগাছা যজ াি। 
    

 



ফিম - ঘ 

(রবরি-৫ দ্রষ্টব্য) 

উপজেলাি চকান রবজ ষ প্রকল্প বাস্তাবায়জনি েন্য সিকাি িইজর্ত প্রাি অজর্ থি রববিণী 

অর্ থবছি: ২০২2-২০২3 

 
     

ক্ররমক 

নং 

প্রকজল্পি নাম ও সংরেি 

রববিণী 

সিকাি িইজর্ত 

প্রাি অজর্ থি 

পরিমান 

 লরর্ত অর্ থ বৎসজি 

ব্যরয়র্ত অর্বা সািাব্য 

ব্যজয়ি পরিমান 

সিাব্য রস্থরর্ত মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ 
উপজেলা পরি ালন ও উন্নয়ন 

প্রকল্প চর্জক আয় 
5000000.00 5000000.00 - - 

 

 

      
 

      
 

  
    

 

(ইরুফা সুলর্তানা) (চমাোঃ চমাস্তারনছুি িিমান)  

মুখ্য রনব থািী কম থকর্তথা চ য়ািম্যান  

উপজেলা পরিষদ চ ৌগাছা উপজেলা পরিষদ   

ও চ ৌগাছা যজ াি।  

উপজেলা রনব থািী অরফসাি 
   

 

চ ৌগাছা যজ াি। 
   

 

 


