
২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ কোর্যোলয় 
ডোকঘরঃ হেরীর োট, উপসেলোঃ পলোশবোড়ী, হেলোঃ গোইবোন্ধো 

 

স্মোরক নং: ইউনপ/হ োসেন/পলোশ-গোই/২০২2/109                                                            তোনরখঃ 
28/০5/২০২2 নরঃ। 

 

হেরক, 

 হেয়োরেযোন 

২ নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ  

পলোশবোড়ী,গোইবোন্ধো।  

েোপক, 

উপসেলো  ননবযো ী অনিেোর  

পলোশবোনড়,গোইবোন্ধো। 

 

নবষয়ঃ ২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষসদর ২০২2-২০২3 অর্যবছসরর আনর্যক বোসেট 

অনুসেোদসনর েনয দোনখল েেসে। 

 

 

        উপর্ুক্ত নবষসয়র হেনিসত ২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষসদর ৯টি ওর্োডয  েভো  ইসত 

গৃ ীত ও ইউননয়ন পনরষসদর েভোয় েস্তোসবর নভনিসত ২০২২-২০2৩ অর্য বছসরর আনর্যক 

বোসেট আপনোর েদয় অবগনত ও অনুসেোদসনর েনয দোনখল করো  সলো। 

 

 

 

 

 

 

(হেোঃ হতৌনিকুল আনেন েন্ডল ) 

‡Pqvig¨vb 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

পলোশবোনড়,গোইবোন্ধো 
 

 

েদয় অবগনতর েনয েনরত  ইলঃ 
 

১। উপ-পনরেোলক,স্ োনীয় েরকোর,গোইবোন্ধো 
২। নডনিক িযোনেনলসটটর,এলনেএেনপ-৩,গোইবোন্ধো 



 

 
 

 

 

 

গনেেোতন্ত্রী বোংরোসদশ েরকোর 

২নং হ োসেনপুর BDwbqb পনরষদ কোর্যোলয় 
২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষসদর বোনষযক বোসেট েনয়ন েভো। 

েভোর স্ োনঃ ইউননয়ন পনরষদ কোর্যোলয়,তোনরখঃ 27/০৫/২০২2ইং। 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ এলনেনড আইনড নং৭৩২৬৭৩৮,উপসেলো –পলোশবোনড়,হেলো-গোইবোন্ধো। 

অর্য বৎেরঃ ২০২2-২০23 

উপনিত েদেযগসনর নোে 

 

আসলোেয নবষয়ঃ ১. গত েভোর কোয়যনববরনী পোঠ ও অনুসেোদন। 

২.হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষসদর েনয ২০২২-২০২৩ ইং বৎেসরর বোসেট েভো। 

৩.নবনবধ। 
 

অদ্রকোর েভোয় অত্র ইউননয়ন পনরষসদর হেয়োরেযোন েনোব হেোঃ হতৌনিকুল আনেন েন্ডল েোস সবর 

েভোপনতসে েভোর কোে আরম্ভ করো  ইল।েভোর শ্তরসত গত েভোর কোর্যনববরনী পোঠ কনরয়ো শ্তনোসনো  ইল।সকোনরুপ 

আপনি নো র্োকোয় উ ো েবয েম্মনতক্রসে অনুসেোদন করো  ইল।েভোপনত েোস ব উপনস্তত েকল েভযগনসক অবন ত 

করোন হয়,অত্র ইউননয়নসর খোত ওয়োরীআয় ও বযোসয়র ন েোব ননরপন কনরয়ো ২০২২-২০২৩ আনর্যক বৎেসরর েনয 
বোসেট েনয়ন ও তো ো েকোসশয েনগসনর েতোেসতর নভনিসত েূরোন্ত কনরয়ো েনয়ন পুবযক ইোউনপ েভোয় অনুসেোদন 

কনরয়ো উপসেলো ননবযো ী অনিেোর েস োদয় বরোবর দোখীল করোর েনয নবস্তোনরত আসলোেনো কসরন।আসলোেনোসন্ত খোত 

ওয়োরী আয় বযোসয়র ন েোব ননরপন কনরয়ো নএআসেেেযোন্ট তোনলকোয় অনুসেোনদত আদোয় রু্ক্ত কসরর েন ত েসেোস োতো 
ও েম্ভবয আদোয়সর্োগয কসরর ন েোব রোনখয়ো ২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষসদর ২০২২-২০২৩ ইং অর্য বৎেসরর েনয 
১,৬৮,৬৭,৭০০ টোকো আয় এবং ১,৬৮,৪১,০০০ বযয় কনরয়ো বোসেট েনয়ন করো  ইল।েনয়নকৃত বোসেট েভোপনত 

ক্রঃনং নোে পদবী স্বোির 

১ হেোঃ হতৌনিকুল আনেন েন্ডল হেয়োেযোন স্বোিনরত 

২ হেোঃ েেীবুর র েোন েধোন েনেব স্বোিনরত 

৩ এে. এে. েোদেোন েোনকব ন ঃ ে ঃ কোে-কনিউটোর অপোসরটর স্বোিনরত 

৪ হেোছোঃ েো োেুদো হবগে েদেয 1,2,3 নং স্বোিনরত 

৫ হেোঃ আসনোয়োরো হবগে েদেয 4,5,6 নং স্বোিনরত 

৬ হেোছোঃ েোসেলো হবগে েদেয ৭,৮,৯ নং স্বোিনরত 

৭ হেোঃ শো োরুল ইেলোে েদেয ১নং স্বোিনরত 

৮ হেোঃ নেেোনুর র েোন েদেয ২ নং স্বোিনরত 

৯ হেোঃ নুসর আলে নেনিকী েদেয ৩ নং স্বোিনরত 

১০ হেোঃ অনলউর র েোন েদেয ৪ নং স্বোিনরত 

১১ হেোঃ হেনলে নেয়ো েদেয ৫ নং স্বোিনরত 

১২ হেোঃ পল্লব নেয়ো েদেয ৬ নং স্বোিনরত 

১৩ হেোঃ হেোসনোয়োরুল ইেলোে েদেয ৭ নং স্বোিনরত 

১৪ হেোঃ নুরুন্নবী েরকোর েদেয ৮ নং স্বোিনরত 

15 হেোঃ আবু্দর রউি নেয়ো েদেয ৯ নং স্বোিনরত 



েোস ব হক অনুসেোদন কনরয়ো উপসেলো ননবযো ী অনিেোর েস োদয় বরোবসর অনুসেোদসনর েনয দোনখল করোর নননেসি 

েভোপনত েোস বসক েবযেম্মনতক্রসে অনুসরোধ করো  ইল। 

অদযকোর েভোয় েভোপনত েোস ব আগোেী 28/০৫/২০২২ ইং তোনরসখ েকোসশয বোসেট হঘোষনো করোর আসলোেনো কসরন 

এবং েকল েদেযগনসক উপনস্ ত র্োকোর েনয অনুসরোধ কসরন। 

অদযকোর েভোয় আর হকোনরপ আসলোেনো নো র্োকোর েভোপনত েোস ব উপনস্ ত েকলসক ধনযবোদ েোননসয় 

েভোর কোে হশষ কসরন। 

 

েভোপনত 

 

(হেোঃ হতৌনিকুল আনেন েন্ডল ) 

‡Pqvig¨vb 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

পলোশবোনড়,গোইবোন্ধো 
 

 

 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 
উপসেলোঃ পলোশবোড়ী, হেলোঃ গোইবোন্ধো 
ইউননয়ন পনরষদ বোসেট েোর-েংসিপ 

অর্য eQit ২০২1-২০২2 

 

নববরন পূবযবতী বৎেসরর 

েকৃত আয় 

(২০20-২০21) 

েলনত বৎেসরর 

বোসেট বো েংসশোনধত 

বোসেট 

(২০21-২০22) 

পরবতী বৎেসরর 

বোসেট 

(২০২2-২০২3) 

অংশ-

১ 

রোেস্ব ন েোব েোনি    

 রোেস্ব ১৭,৬৭,৩০০ ২১,৬৭,৩০০ 10,74,500 

 অনুদোন ০ ০ ০ 

 হেোট েোনি ১৭,৬৭,৩০০ ২১,৬৭,৩০০ 12,50,000 

 বোদ রোেস্ব বযয় ১৭,৪৮,০০০ ২১,৪০,০০০ 20,74,500 

 রোেস্ব উদ্বতৃ/ঘোটনত (ক) ১৯,৩০০ ২৭,৩০০ 2,50,000 

অংশ-

২ 

উন্নয়ন ন েোব    

 উন্নয়ন অনুদোন ০ ০ ০1,57,98,000 

 অনযোন্ন অনুদোন ও েোাঁদো ০, ০, ০, 

 হেোট (খ) ১,৩৯,০০,০০০ ১,৪৭,০০,০০০ 

 

1,57,98,000 

 

 ১,৩৯,০০,০০০ ১,৪৭,০০,০০০ 

 

 হেোট েোি েিদ(ক+খ) ১,৩৯,০০,০০০  1,60,48,000 



 বোদ উন্নয়ন বযয় - ১,৪৭,০০,০০০ 1,59,00,000 

 েোনবযক বোসেট উদ্বতৃ - - - 

 হর্োগ েোম্ভনক হের(১লো 
েলুোই) 

 - - 

 েেোনি হের ১৭,৬৭,৩০০  1,48,000 

 

 

আয়  

রোেস্ব আয় 23,24,500 রোেস্ব বযয় 20,74,500 

উন্নয়ন আয় 1,57,98,000 উন্নয়ন বযয় 1,59,00,000 

হেোট 1,81,22,500 হেোট বযয় 1,79,74,500 

                                                                                    উদ্বতৃ                                    

1,48,000 

 

 

 
(হেোঃ হতৌনিকুল আনেন েন্ডল ) 

‡Pqvig¨vb 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

পলোশবোনড়,গোইবোন্ধো 
 

 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 
উপসেলোঃ পলোশবোড়ী, হেলোঃ গোইবোন্ধো 
ইউননয়ন পনরষদ বোসেট িরে (খ) 

[নবনধ-৩(২) এবং আইসনর েতুর্য তিনেল দ্রষ্টকবয] 
ইউননয়ন পনরষসদর বোসেট 

অর্য eQit ২০২1-২০২2 

অংশ-১ রোেস্ব ন েোব 

েোwß 

আয় 

১ ২ ৩ ৪ 

অনুদোন উপসেলো পনরষদ ৪,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৬,2০,০০০ 

অনুদোন (েরকোর) ৫,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৬,3০,০০০ 

কর ও হরট ১,৩০,০০০ ১,৫০,০০০ ১,৫০,০০০ 



ইেোরো (হখোয়োর) ৭,০০০ ৭,০০০ ৭,০০০ 

র্োনবো ন (েটরর্োন বযতীত) - - - 

ননবন্ধন কর - - - 

লোইসেন্স - - - 

েন্মননবন্ধন নি ৩০,০০০ ৩৫,০০০ 50,০০০ 

েিনি হর্সক আয় (হদোকোন ঘর) - - - 

নবনভন্ন েনদ হর্সক আয় - - 1,000 

বযবেো হপশো নেনবকোর কর ২০,০০০ ২৫,০০০ ২6,০০০ 

 োট বোেোর ইেোরো ১০,০০০ ৪০,০০০ ৪5,০০০ 

স্ োবর েিনি  স্তোন্তর কন ১% ৬,৫০,০০০ ৭,০০,০০০ ৭,5০,০০০ 

গ্রোে আদোলত  সত নিে ৩০০ ৩০০ 5০০ 

অনযোন্ন েোনি ২০,০০০ ৪০,০০০ ৪5,০০০ 

হেোট ১৭,৬৭,৩০০ ২০,৯৭,৩০০ 23,24,500 

 

 

 

 

(হেোঃ হতৌনিকুল আনেন েন্ডল ) 

‡Pqvig¨vb 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

পলোশবোনড়,গোইবোন্ধো 
 

 

 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 
উপসেলোঃ পলোশবোড়ী, হেলোঃ গোইবোন্ধো 

ইউননয়ন পনরষদ বোসেট  

অর্য eQit ২০২1-২০২2 

অংশ-২ উন্নয়ন ন েোব 

েোনি 

 

আয় 

েোনির নববরন 

 

 

পূবযবতী বৎেসরর 

েকৃত আয় 

(২০১9-২০20) 

েলনত বৎেসরর বোসেট 

বো েংসশোনধত বোসেট 

(২০20-২০২1) 

পরবতী বৎেসরর বোসেট 

(২০২1-২০২2) 



১ ২ ৩ ৪ 

অনুদোন উন্নয়ন 

ক.উপসেলো পনরষদ ১,০০,০০০ ২,০০,০০০ 2,00,000 

খ.েরকোর    

    খ. ১ এলনেএেনপঃ         22,00,000 ২৫,০০,০০০ ৩০,০০,০০০ 24,25,000 

    খ.2এনডনপঃ                 ২,২৫,০০০ 

গ. অনযোন্নঃ  

 

 

১,১৩,০০,০০০ 

 

 

 

৩০,০০,০০০ 

 

 

 

1,31,73,000 

  গ.১ টি আরঃ                         
৭,50,০০০ 

  গ.২ কোনবখোঃ                         
৯,50,000 

  গ.৩ নভনেনডঃ                        
43,10,000 

  গ.৪ নভনেএিঃ                       
১3,95,000 

  গ.৫নে আরঃ                         
5,00,000 

  গ.৬ কেযেৃেন কেযেূনে(৪০ নদন)  

52,68,000 

২. ২২২২২২ ২২২২২২২ 

২২২২ 
০ ০ 0 

৩.রোেস্ব উদ্বতৃ  ০ ০ 2,50,000 

হেোট েোনি উন্নয়ন ন েোব ১,৩৯,০০,০০০ ১,৪৭,০০,০০০ 1,60,48,000 

 

 

 

 

(হেোঃ হতৌনিকুল আনেন েন্ডল ) 

‡Pqvig¨vb 

                                                                ২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন 

পনরষদপলোশবোনড়,গোইবোন্ধো 
 

 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

উপসেলোঃ পলোশবোড়ী, হেলোঃ গোইবোন্ধো 
ইউননয়ন পনরষদ বোসেট 

অর্য eQit ২০২1-২০২2 

অংশ-১ ivR¯̂ wnmve 

e¨q 

বযসয়র খোত 

 

 

পূবযবতী বৎেসরর 

েকৃত আয় 

(২০19-২০20) 

েলনত বৎেসরর বোসেট 

বো েংসশোনধত বোসেট 

(২০20-২০২1) 

পরবতী বৎেসরর বোসেট 

(২০২1-২০২2) 



১ ২ ৩ ৪ 

   

 

১. েোধোরন 

েংিোপন/েোনতষ্ঠোননক 

   

ক. েম্মোনী/ভোতো (হেয়োরেযোন ও 

েদেযগসের 

৫,৭০০,৮০০ ৫,৮৪,৪০০ 5,72,400 

খ. কেযকতয ো ও কেযেোরীসদর 

হবতন –ভোতো 
৮.২৫.৬০০ ৭,৮৬,০০০ 11,47,310 

(১) পনরষদ কেযেোরী - - - 

(২) দোয়েুক্ত বযয় েরকোরী 
কেযেোরী েিনকয ত 

- - - 

গ. অনযোনয েোনতষ্ঠোননক বযয় ৫০০০ ১০,০০০ 12,000 

ঘ. আনুসতোনষক  তনবসল 

িোনোন্তর 

১০,০০০ - - 

ঙ. র্োনবো ন হেরোেত ও 

জ্বোলোনী 
১০,০০০ - 5,000 

২. কর আদোসয়র েনয বযয় ৩০,০০০ ২০,০০০ 22,500 

 

ক. হটনলসিোন নবল ০ - 6,000 

খ. নবদযৎ নবল ২০,০০০ ৩০,০০০ 20,000 

গ. হপৌর কর - - - 

ঘ. গযোে নবল - - - 

ঙ. পোননর নবল - - - 

ে. ভূনে উন্নয়ন কর ২,০০০ ৩০০০ 4,000 

ছ. অভযন্তরীন ননরীক্ষো বযয় ৭,০০০ ৭,০০০০ 7,000 

ে. েোেলো খরে - - 2,000 

 . আপযোয়ন খরে ৩৫০০০ ৩৫০০০ 40,000 

ঞ. রক্ষনোসবক্ষন এবং হেবো 
েদোন েননত বযয় 

১৬০০০ ২০০০০ 25,000 

ট. অনযোনয পনরসশোধ হর্োগয 
কর/নবল 

- - 5,000 

ঠ. আনুষোনেক বযয় ২২০০০ ৩০০০০ 30,000 

৪. বোসেট েভো ২৫০০০ ২৫০০০ 15,000 

৫. বৃক্ষসরোপন ও রক্ষনোসবক্ষে    

৬. েোেোনেক ও ধেীয় 

েনতসষ্ঠোসন অনুদোন 

- - - 

৭. েোতীয় নদবে উদর্োপন - - 10,000 

৮. হখলোধুলো ও েংস্মৃনত - - 5,000 

৯. েরুরী ত্রোে ২,২০,০০০ ২,২০,০০০ 1,46,290 

১০. রোেস্ব উদ্ধি উন্নয়ন ন েোসব 

িোনোন্তর 

৩,৫০,০০০ ৩,৫০,০০০ 2,50,000 

হেোট বযয়( রোেস্ব ন েোব) ১৭,৪৮,০০০ ২১,৪০,৪০০ 23,24,500 
 

 

 

 

(হেোঃ হতৌনিকুল আনেন েন্ডল ) 

‡Pqvig¨vb 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

পলোশবোনড়,গোইবোন্ধো 

 



 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

উপসেলোঃ পলোশবোড়ী, হেলোঃ গোইবোন্ধো 
ইউননয়ন পনরষদ বোসেট বোসেট 

অর্য eQit ২০২2-২০২3 

অংশ-2 উন্নয়ন ন েোব e¨q 

বযয় 

e¨‡qi weeiY 

 

 

পূবযবতী বৎেসরর 

েকৃত আয় 

(২০19-২০20) 

েলনত বৎেসরর বোসেট 

বো েংসশোনধত বোসেট 

(২০20-২০২1) 

পরবতী বৎেসরর 

বোসেট 

(২০২1-২০২2) 

১ ২ ৩ ৪ 

১। কৃনষ ও হেে ৫,০০,০০০ ৫,০০,০০০ 6,00,000 

২। নশল্প ও কুঠির নশল্প ১,০০,০০০ ২,০০,০০০ 2,50,000 

৩। হভৌত অবকোঠোসেো ২৭,০০,০০০ ৩০,০০,০০০ 31,00,000 

৪। আর্য- েোেোনেক 

অবকোঠোসেো 
০ ০ 4,00,000 

৫। ক্রীড়ো ও েংসৃ্কনত ০ ০ 1,00,000 

৬। নবনবধ ৭,০০,০০০ ৫,০০,০০০ 5,00,000 

৭।পোনন েরবরো  ০ ০ 1,00,000 

৮। নশক্ষো ১৬,০০,০০০ ১৭,০০,০০০ 16,00,000 

৯। স্বোিয ১০,০০,০০০ ১০,০০,০০০ 11,00,000 

১০। দোনরদ্র 

হ্রোেকরে,েোেোনেক 

ননরোপিো ও পোনতষ্ঠোননক 

 োয়তো 

১৩,০০,০০০ ১৫,০০,০০০ 16,00,000 

১১। পল্লী উন্নয়ন ও েেবোয় ০ ০ 1,50,000 

১২। েন লো, রু্ব ও েোনব 

েিদ উন্নয়ন 

০ ০ 2,00,000 

১৩। হর্োগোসর্োগ ৬০,০০,০০০ ৬০,০০,০০০ 62,00,000 

১৪। েেোি হের - - 1,48,000 

হেোট বযয় ( উন্নয়ন ন েোব) ১,৩৯,০০,০০০ ১,৪৭,০০,০০০ 1,60,48,000 

 

 

 

 

(হেোঃ হতৌনিকুল আনেন েন্ডল ) 

‡Pqvig¨vb 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

পলোশবোনড়,গোইবোন্ধো 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

উপসেলোঃ পলোশবোড়ী, হেলোঃ গোইবোন্ধো 
ইউননয়ন পনরষদ KgKZv I KgPvix‡`i weeiYx 

অর্য eQit ২০২2-২০২3 

 

নবভোগ ক্র.

ন 

পসদর নোে পসদর 

েংখযো 
হবত
ন 

ক্রে 

ে োঘযয 
ভোতো 
র্নদ 

র্োসক 

েসদয় 

ভনবষয
ৎ 

ত নব
ল 

অনযোনয 
ভোতোনদ 

েোনেক গড় 

অসর্যর 

পনরেোন 

বোৎেনরক 

অসর্যর 

পনরেোন 

েন্ত
বয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ইউননয়
ন 

পনরষদ 

০১ ইউনপ েনেব ০১ ১4ত
ে 

০ ০ 23,562 17,229 2,30,310  

০২ ন েোব 

ে কোরী কোে 

কনিউটোর 

ে কোরী 

০১ 16ত
ে 

০ ০ ০ ০ ০  

০৩ দিোদোর  ০১ ২০ত
ে  

০ ০ 14,000 7,000 98,000  

০৪ ে ল্লোদোর ০৯ ২০ত
ে 

০ ০ 1,17,000 58,500 8,19,000  

হেোট 1,54,562 82,729 11,47,31

0 

 

 

 

 

 

 

(হেোঃ হতৌনিকুল আনেন েন্ডল ) 

‡Pqvig¨vb 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

পলোশবোনড়,গোইবোন্ধো 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

উপসেলোঃ পলোশবোড়ী, হেলোঃ গোইবোন্ধো 
Dbœqb Znwe‡ji cÖvwßi weeiYx 

 

উন্নয়ন ত নবসলর েোনির নববরে 

 

েরকোর 

ক্রনেক  খোসতর নোে বরোি 

০১ এলনেএেনপ-৩ 20,00,000 

০২ নপনবনে 4,00,000 

০৩ এনডনপ 2,25,000 

 

 

অনযোনয উৎে 

০৪ কোনবখো/কোনবটো 9,50,000 

০৫ টিআর 7,50,000 

০৬ কেযেৃেন কেযেূনে 50,00,000 

০৭ ননওসয়ে 2,68,000 

০৮ নভনেনড 43,10,000 

০৯ নভনেএি 13,95,000 

১০ নেআর 5,00,000 

রোেস্ব উদৃ্ধি ১১ রোেস্ব উদৃ্ধি 2,50,000 

হেোট   1,60,68,000 

 



 

 

 

 

 

 

(হেোঃ হতৌনিকুল আনেন েন্ডল ) 

‡Pqvig¨vb 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

পলোশবোনড়,গোইবোন্ধো 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

উপসেলোঃ পলোশবোড়ী, হেলোঃ গোইবোন্ধো 
ইউননয়ন পনরষদ  বোসেট িরে (ঘ) 

অর্য eQit ২০২2-২০২3 

 

ক্রনেক েকসল্পর নোে ও 

েংনিি নববরন 

উপসেলো 
পননষদ,হেলো 

পনরষদ ও েরকোর 

 ইসত েোি অসর্যর 

পনরেোন 

েলনত অর্য 
বৎেসরর বযনয়ত 

অর্বো েম্ভোবয 
বযসয়র পনরেোন 

েম্ভোবয 
নস্ নত 

েন্তবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১ ইউননয়ন পনরসষদর 

হেইন হগইট 

ননেযোন/হেরোেত ও 

রং বোননযে করন। 

 

২,৫০,০০০ 

 

২,৫০,০০০ 

০  

০২ নবনভন্ন উচ্চ ২,৫০,০০০ ২,৫০,০০ ০  



নবদযোলসয়র হেন্ঞ্চ 

০৩ 

 

 ০ ০ ০  

০৪  ০ ০ ০  

০৫  ০ ০ ০  

হেোটঃ ৫,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ০  

 

 

 

 

 

 

(হেোঃ হতৌনিকুল আনেন েন্ডল ) 

‡Pqvig¨vb 

২নং হ োসেনপুর ইউননয়ন পনরষদ 

পলোশবোনড়,গোইবোন্ধো 
 
 

 

 

 

 

 


