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jvj‡gvnb Dc‡Rjv cwil‡`i 
2022-2023 A_©eQ‡ii ev‡RU cwiKíbv 

 

ev evq‡b: 

jvj‡gvnb Dc‡Rjv cwil`,jvj‡gvnb,‡fvjv 

খব   

-শাসন, তা, জবাবিদিহতা িত  কােজ িত  মা েষর দাবীা। িত  কােজর ও সকল কে র কমপিরক না, কমপ িত 
িচি ত হেল এবং তা যিদ সৎ, -িশি ত, ানী, অিভ  ও নি ত জন িতিনিধ ারা তরী করা হয়  বা বািয়ত  হয়, তা হেল 
অব ই -শাসন িতি ত হেব। কােজর তা থাকেব, থাকেব জবাবিদিহতা। 

লালেমাহন উপেজলা আমার ি য় জ িম। বাংলােদেশর এক  িন ত প ী। চারিদেকই নদী ঘরা, অসং  খাল িবল এর িশরা 
উপ-িশরায়। এর উবর মা , খাল, িবল, অভয়-আ ম, গাছপালা, িত, মা েষর মৗিলক চািহদা সরকােরর পক  ২০২১ এবং 
িডিজটাল বাংলােদশ গঠেনর উপেজলা পিরষেদর ানীয় অ দান সব িক ই িবেবচনায় রেখই লালেমাহন উপেজলা পিরষেদর 
২০২২-২০২৩ অথবছেরর বােজট পিরক না  আমরা ত কেরিছ।  

 আমােদর িব াস সকল তরেফর চািহদার ও েয়াজেনর এক  িত িব এর মা েম েল ধরেত স ম হেয়িছ। 
বতমান সরকার যভােব দশেক উ য়ন এেন িদেত চায়, েয়াজন িমঠােত চায় তার হািতয়ার আপাময় জনসাধারেনর চািহদার 
সম য় গ েয় প বািষক পিরক না র সম য় গঠেনর য়াস িনেয়িছ। আশা কির পিরক না  বা েব কাযকির হেল সকল 
মহেলর ত াশা রণ হেব। উপেজলাবাসী লাভবান হেব। আমােদর েচ া ধ  হেব। 

                                                                                      
                                                                                      চয়ার ান উপেজলা পিরষদ 
                                                                                           লালেমাহন, ভালা । 
 

 
 
 
 
 



12-Bajat 19-20 
 

 
 

আমােদর ত াশা  

খী ও স  বাংলােদশ গড়ার মা েম বতমান গণতাি ক সরকােরর িত িত বা বায়েনর জ  2022-2023 A_©eQ‡ii ev‡RU 
cwiKíbvwU ণয়ন এক   ভাল ও জবাবিদহীতা লক পদে প। 
 
 আমােদর অেনক সীমাব তার মে ও উপেজলা পিরষেদর ায়ী কিম  স হেক অিধকতর কাযকরী কের উপেজলা আইন-

লার উ িত সাধন, াথিমক, মা িমক ও মা াসা িশ ার মান উ য়ন, যাগােযাগ ও ভৗত অবকাঠােমাগত উ য়ন, া  ও 
ািনেটশন, সমাজেসবা, দাির  রীকরেনর র ােরােপর মা েম উপেজলা পযােয়র জন িতিনিধ ও সংি  সকল কমকতাগন 

জন ােথ এর েয়ািগক িমকা িনি ত করেল এ পিরক নার সফল বা বায়ন স ব হেব । 
 
প বািষক পিরক নায় িনধািরত ল মা া আজেন উপেজলা পিরষেদর সকল িবভাগ এবং বা বায়নকারী সংি  সকল 
সং ােক   তােদর িনজ িনজ ে  সবা ক েচ া হেণর জ  আহবান জানাি । 
 

                                                             
উপেজলা িনবািহ অিফসার 

                                                                                                             jvj‡gvnb,‡fvjv 
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jvj‡gvn‡bi  Dbœqb 

 

 
উপেজলা পিরষদ ানীয় সরকার ব াপনায় উপেজলা পযােয় সেবা  িত ান। এ িত ানেক জনগেনর িত ােন প িদেত 
বতমান গণতাি ক সরকার িনরলস েচ া চািলেয় যাে । উপেজলা পিরষেদর মা েম ক  হণ বা বায়েনর মা েম 
উপেজলা পিরষদ জনগেনর মে  মলব ন তরী করেত স ম। াম থেক ামা ের ষক, িমক, মহনিত মা ষ, জেল 
রসহ সকল েরর মা েষর উ িত স ি  ও অ গিতর জ  লালেমাহন  উপেজলা পিরষদ িনরলস েচ া চিলেয় যাে । 

 
লালেমাহন উপেজলােক র থেক রতম করার জ  বাংলােদেশর মে  এক  অ তম মেডল উপেজলা িহেসেব দাড় 
করােত িনেজর শি ক িলেত িতিদন ন ন ন ন প িদেত েচ া চািলেয় যাে ন। 
লালেমাহন উপেজলাবাসীর েখ ংেখ পােশ থাকার ত য় জািনেয় উ িত স ি  কামনাই আমার একমা ত াশা। 

 
 
 

ভাইস চয়ার ান 
উপেজলা পিরষদ 
লালেমাহন, ভালা 
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evYx 

মানব জীবেনর িত  কমকা েক স ক পেথ পিরচািলত করেত হেল সব থম তার এক  ল পিরক না থাকেত হেব। ল  
ও উে িবহীন কাজ জীবেনর কান িদন উ িত করেত পাের না। উ য়নশীল দেশ কান উ য়ন লক কাজ করেত হেল 
সব থম তার পিরক না একা  েয়াজন। অথ যােত কান িত না হয় তাই এক  কােজর ভিবষৎ ািয়  িনেয় লেচড়া 
িবে ষন কের ড়া  পযােয় পৗছােনাই বা নীয়। 

তাই বাংলােদেশর িত  মা ষ যন উ য়েনর কান ছ য়া থেক বি ত না হয়, িত  উপেজলায় আথ-সামািজক উ য়েনর 
লে  উপেজলার জনগেনর কমসং ান ি র উে ে  অি ম পিরক না ণয়েনর িনেদশনা িদেয়েছন। তাই  

লালেমাহন উপেজলা পিরষদ ২০২২-২০২৩ অথবছেরর বােজট পিরক না   হােত িনেয়েছ।একজন জন িতিনিধ িহেসেব আমার 
আেবদন হািতয়ার জনগন যন উ য়েনর ছ য়া থেক বি ত না হয়। জনগেনর কমসং ান যন ি  পায়। জন িতিনিধগণ সব 
সময় জনগেনর িনকট দায়ব  থােক। সই দায়ব তা থেক ি  পেত হেল উ য়েনর অংশীদার িহেসেব জনগনেক স ৃ  
করেত হেব। উপেজলা পিরষদ ও শাসন যিদ এক হেয় কাজ কের তাহেল আমার ঢ় িব াস আমরা য পিরক না ণয়ন 
করেত যাি  আ াহর অেশষ রহমেত আমরা তা বা বায়ন কের হািতয়া উপহার িদেত পারেবা ইনশা াহ। আিম হািতয়ার িত  
মা েষর উ িত ও া  কামনা করিছ। 

 

 মিহলা ভাইস চয়ার ান 
                                                                                                            উপেজলা পিরষদ 

                                                                                                           লালেমাহন, ভালা 
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৪.১ উপেজলা পিরষেদর বােজট ণয়ন প িত ও ি য়া: 
 

লালেমাহন উপেজলা পিরষদ উপেজলা পিরষদ আইন ১৯৯৮ (২০০৯ এবং ২০১১ সােল সংেশািধত) অ যায়ী ২০২০-২০২১ অথ 
বছেরর বােজট তিরর ি য়া  কের। এই বােজট ণয়ন ি য়ায় হাইমচর উপেজলা পিরষদ িনেমড়বা  ধাপ অ সরণ 
কেরেছ। 
থমত: উপেজলা পিরষেদর ২০২২-২০২৩ অথ বছেরর খসড়া বােজট তিরর জ  উপেজলা পিরষেদর সভায় উপেজলা 
পিরষেদর িবিভ  িবভােগর কমকতা এবং ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান েদর িনেয় এক  পিরক না ও বােজট কিম  গঠন 
করা হেয়েছ। 
 
ি তীয়ত: উপেজলা পিরষদ হ া িরত, অহ া িরত এবং অ া  িবভােগর কমকতা এবং ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ানগণেক 
বােজট ণয়ন প িত ও ি য়ার িবষেয় এক  কমশালার মা েম অবিহত করা কেরেছ । 
 
তীয়ত: উপেজলা পিরষদ ায়ী কিম র সদ েদর সি য় অংশ হেণর মা েম খাতিভি ক সম া িচি তকরণ এবং িবে ষণ 
কেরেছ। অতঃপর ায়ী কিম স হ জনগেণর অ ািধকােরর িভি েত খাতিভি ক উ য়ন কম চী ও বােজট াব তির কের 
পিরক না ও বােজট কিম েক দান কেরেছ। 
 
চ ত: পিরক না ও বােজট কিম  ািবত খাতিভি ক উ য়ন কম চী ও বােজট পযােলাচনা কের উপেজলা পিরষেদর খসড়া 
উ য়ন কম চী ও বােজট তির ক রেছ। 
 
প মত: উপেজলা পিরষদ আইেনর ৩৮ ধারা অ যায়ী অথ বছর  হওয়ার ষাট িদন েব লালেমাহন উপেজলা পিরষদ খসড়া 
বািষক উ য়ন কম চী ও বােজেটর অ িলিপ উপেজলা পিরষেদর না শ বােড জনসাধারেণর অবগিত, ম  ও পরামেশর 
জ  টাি েয় িদেয়েছ। 
 
ষ ত: লালেমাহন উপেজলা পিরষদ ািবত খসড়া বােজেটর ওপর ম  ও পরামেশর হেণর জ  উপেজলা পিরষেদর এক  
িবেশষ সভা আহবান কের এবং উ  িবেশষ সভায় উপেজলার হ া িরত, অহ া িরত অ া  িবভাগস হ এবং ইউিনয়ন 
পিরষেদর িতিনিধসহ উপেজলার িবিভনড়ব িণ ও পশার মা ষ অংশ হণ কের ২০২২-২০২৩ অথ বছেরর খসড়া বােজেটর 
উপর বা বস ত মতামত ও পরামশ দান কের। 
 
স মত: মতামত ও পরামেশর আেলােক খসড়া বােজট  সম য় কের উপেজলা পিরষেদর সভায় বােজট  অ েমাদন করা হয় 
এবং অ েমািদত বােজেটর অ িলিপ ানীয় সরকার িবভাগ, সংি  জাতীয় সংসদ সদ , জলা শাসক, ভালা এবং িবভাগীয় 
কিমশনার, ভালা -এর িনকট দািখল করা হয়।  
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০১।   বােজট সার-সংে প    - ফরম-ক 

০২।   রাজ  াি      - ফরম-খ 

০৩।  রাজ  য়     - অংশ-১ 

০৪।  উ য়ন াি      - অংশ-২ 

০৫।  উ য়ন য়     - অংশ-৩ 

০৬।  পিরষেদর কমকতা/কমচারী িববরণী  -ফরম-গ 

০৭।  এিডিপর িবেশষ ক     -ফরম-ঘ 

০৮।   হ া িরত িবভাগ স েহর রাজ  য়  -পিরিশ -১ 

০৯।  হ া িরত িবভাগ স েহর উ য়ন য় - পিরিশ -২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



12-Bajat 19-20 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq 

 jvj‡gvnb, †fvjv | 
www.lalmohan.bhola.gov.bd 

 
¯§viK  bs - 05.10.0954.005.00.03.22-,                           ZvwiL - 29 . 05. 2022 wLªt 

 
িবষয়ঃ     ২০২২-২৩ অথ বছেরর লালেমাহন  উপেজলা পিরষেদর বােজট সভায় যাগদান সে । 
    ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র ২০ ন, ২০১০ তািরেখর াপন। 
 
উপ   িবষয় ও ে া  ারেকর াপেন ভালা জলাধীন লালেমাহন উপেজলা পিরষেদর ২০২২-২৩ 
অথ বছেরর বােজট ণয়ন আগামী ২৯/০৫/২০২২ ইং তািরেখ লালেমাহন উপেজলা পিরষদ সভাকে  সকাল  
িবকাল ১১:০০ ঘ কায় অ ি ত হেব। সভায় সভাপিত  করেবন চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, লালেমাহন, 
ভালা। 
লালেমাহন উপেজলা উপেজলা পিরষেদর সকল সদ েদর িনধািরত সমেয় উপি ত থাকান জ  অ েরাধ 
করা হল । 
আেলাচ  িবষয় স হ: ১) উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৩৮ ধারা অ সরন বক ২০২১ - ২২ অথ 
বছেরর উপেজলা পিরষেদর সংেশািধত বােজট এবং ২০২২ - ২৩ অথ বছেরর খসড়া বােজট নয়ন সং া । 
 
     ২) িবিবধ 
 

াপক:                                                                     
---------------------------                                             (প ব মার হাজরা) 
                                                                                        উপেজলা িনবাহী অিফসার 
                                                                                             লালেমাহন, ভালা । 
                                                                                             
সদয় অ িলিপ রন করা হইল: 
১.মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ , ১১৭ - ভালা - ৩ ও স ানীত উপেদ া, লালেমাহন উপেজলা পিরষদ। 
২.উপেজলা চয়ার ান, লালেমাহন, ভালা । 
৩.ভাইস চয়ার ান/ মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, লালেমাহন, ভালা । 
৪.অিফস কিপ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lalmohan.bhola.gov.bd
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লালেমাহন  উপেজলা পিরষেদর ম, ২০২২ মােসর (িবেশষ) সভার কাযিববরণীঃ 
  
সভাপতঃ গিয়াস উ িন আহমেদ 
  চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, লালেমাহন। 
 
সভার তািরখঃ ২৯ ম, ২০২২ি ঃ। 
 
সময় বলা - ১১.০০ ঘ কা। 
  
ানঃ উপেজলা পিরষদ সভাক । 

 
সভায় উপি ত সদ  - পিরিশ  “ক”  ( রিজ ােরর সংরি ত)। 
 
সভার ারে  উপি ত সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়।  
  
আেলাচ চী- ০২  উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৩৮ ধারা অ সরন বক ২০২১-২২ অথ বছেরর 
উপেজলা পিরষেদর সংেশািধত বােজট এবং ২০২২ - ২৩ অথ বছেরর খসড়া বােজট নয়ন সং া । 
 
আেলাচনাঃ 
২.০১ উপেজলা িনবাহী অিফসার, লালেমাহনা সভায় জানান য, উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৩৮ ধারা 
অ যায়ী লালেমাহন উপেজলা পিরষেদর ২০২২-২৩ অথ বছেরর বােজেটর খসড়া উপ াপন কেরন। উহা িনে  
উে খ করা হেলা। 
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                    jvj‡gvnb Dc‡Rjv cwil‡`i ev‡RU m~Px t 

 2020-21, 2021-22  I 2022-23  A_© eQi 
 

dig-K 
(wewa-3 `ªóe¨) 

ev‡RU mvi-ms‡¶c 
 

 weeiY c~e©eZ©x erm‡ii cÖK…Z 
e¨q 

(2020-21) 

PjwZ erm‡ii ev‡RU ev 
ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2021-22 

cieZ©x erm‡ii ev‡RU 
(2022-23) 

Ask-1 ivR¯ ̂wnmve     

 cÖvwß ivR¯^ 1,50,00,000/- 1,56,70,000/- 1,56,70,000/- 
 cÖvwß Abỳ vb 30,00,000/- 35,00,000/- 35,00,000/- 

 ‡gvU cÖvwß 1,65,00,000/- 1,70,00,000/- 1,70,00,000/- 
 ev` ivR¯ ̂e¨q 1,64,67,000/- 1,69,27,000/- 1,69,27,000/- 

 ivR¯ ̂DØ„Ë/NvUwZ (K) 33,000/- 73,000/- 73,000/- 

Ask-2 Dbœqb wnmve    

 Dbœqb Aby`vb 9,50,00,000/- 12,50,00,000/- 12,50,00,000/- 

 Ab¨vb¨ Abỳ vb I Puv`v -- -- -- 

 ‡gvU (L) 9,50,00,000/- 12,50,00,000/- 12,50,00,000/- 

 ‡gvU cÖvß m¤ú` (K+L) 9,50,33,000/- 12,50,73,000/- 12,50,73,000/- 

 ev` Dbœqb e¨q 9,49,00,000/- 12,49,00,000/- 12,49,73,000/- 

 mvwe©K ev‡RU DØ„Ë/NvUwZ 1,33,000/- 1,73,000/- 1,00,000/- 

 ‡hvM cÖviw¤¢K †Ri (1 RyjvB -- -- -- 

 mgvwß †Ri 1,33,000/- 1,73,000/- 1,00,000/- 
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dig-L 
(wewa-3 Ges AvB‡bi PZz_© Zdwmj `ªóe¨) 
ev‡RU mvi-ms‡¶c (A_© eQi-2021-22) 

    jvj‡gvnb Dc‡Rjv cwil‡`i ev‡RU 
ivR¯̂ wnmve 
cÖvwß Avq 

 

Avq 
 cÖvwßi weeib c~e©eZ©x erm‡ii cÖK…Z 

e¨q 
(2020-21) 

PjwZ erm‡ii ev‡RU 
ev ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2021-22) 

cieZ©x erm‡ii 
ev‡RU 

(2022-23) 

01 Dc‡Rjv cwil‡`i evmvevox/Awd‡mi 
fvov eve` cÖvß Avq 

1,80,000.00 2,00,000.00 2,00,000.00 

02 nvU-evRvi, n¯ÍvšÍwiZ Rjgnvj I 
†dixNvU nB‡Z BRvivjä Avq(41 fvM) 

6,20,000.00 8,50,000.00 8,50,000.00 

03 1% nv‡i f~wg n&̄ ÍvšÍ‡ii Dci cÖvß 

Ki 

70,00,000.00 70,00,000.00 70,00,000.00 

04 f~wg Dbœqb K‡ii 2% Ask  200000.00 2,70,000.00 2,70,000.00 

05. we‡kl Abỳ vb 36,00,000.00 35,00,000.00 35,00,000.00 

06. ‡Wvev/bvjv BRviv eve` 1,45,000.00 1,50,000.00 1,50,000.00 

07 wewfbœ A_© erm‡ii wewfbœ Lv‡Z 

cÖZ¨vwkZ I A cÖZ¨vwkZ m¤¢vf¨ Avq  

50,00,000.00 85,00,000.00 90,30,000.00 

 ‡gvU= 1,67,45,000/- 2,04,70,000/- 2,10,00,000/- 
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Ask-1 ivR¯̂ wnmve  
e¨q 

 

e¨q 
 e¨‡qi LvZ c~e©eZ©x erm‡ii 

cÖK…Z e¨q 
(2020-21) 

PjwZ erm‡ii 
ev‡RU ev ms‡kvwaZ 

ev‡RU 
(2021-22) 

cieZ©x erm‡ii 
ev‡RU 

(2022-23) 

01| mvaviY ms¯’vcb/cÖwZôwbK    
 K. m¤§vbxZ/fvZv (‡Pqvig¨vb I fvBm †Pqvig¨vb‡`i 

m¤§vbx) 

12,60,000/- 12,80,000/- 12,80,000/- 

 L. Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i †eZb fvZv    

 1. cwil` Kg©Pvix 3,51,000/- 3,51,000/- 3,51,000/- 

 2. `vqgy³ e¨q t (miKvix Kg©Pvix m¤úwK©Z) -- --  

 K.BDwc mwPe‡`I 25% †eZb fvZv  eve` wWwm Awd‡m 

†cÖib  

4,60,000/- 4,75,000/- 4,75,000/- 

 L.Avby‡ZvlK Znwej n¯ÍvšÍi    

 M. Ab¨vb¨ cÖwZôvwbK e¨q    
2. 1. hvZvqvZ (†Pqvig¨vb I fvBm †Pqvig¨vbmn) 4,10,000/- 4,20,000/- 4,20,000/- 

 2. g‡bvnix 55,000/- 70,000/- 70,000/- 

 3. Kw¤úDUvi 70,000/- 75,000/- 75,000/- 

 N. Avby‡ZvwlK Znwej ’̄vbvšÍi -- --  

 O. hvbevnb †givgZ I R¡vjvbx 55,000/- 65,000/- 65,000/- 

02| Ki Av`v‡qi Rb¨ e¨q -------- 2,00,000/- 2,00,000/- 

03| Ab¨vb¨ e¨q    

 K. †Uwj‡dvb ------- 50,000/- 50,000/- 

 L. we ỳ̈ r wej 1,00,000/- 1,50,000/- 1,50,000/- 

 M. ‡cŠiKi/†nvwìs U¨v· 2,00,000/- 2,50,000/- 2,50,000/- 

 N. M¨vm wej -- --  

 O. cvwbi wej -- 30,000.00 30,000.00 

 P. f~wg Dbœqb Ki 40,000/- 60,000/- 60,000/- 

 Q. Af¨šÍixb AwWU e¨q I ev‡RU cÖbqb LiP 1,00,000/- 1,50,000/- 2,00,000/- 

 R. gvgjv LiP 1,00,000/- 1,00,000/- 1,00,000/- 

 S. Avc¨vqb e¨q 2,80,000/- 3,00,000/- 3,00,000/- 

 T. †givgZ, i¶Yv‡e¶Y I mvwf©‡mi Rb¨ e¨q 35,00,000/- 40,00,000/- 40,00,000/- 
 1. Awdm AvevwmK feb †givgZ/msi¶Y 35,00,000/- 40,00,000/- 40,00,000/- 



12-Bajat 19-20 
 

 2. AvmevecÎ †givgZ/Awdm miÄg 1,50,000/- 2,50,000/- 2,50,000/- 

 3. `dv`vi/gnjøv‡`I †eZb eve` Qvo 37,00,000/- 50,00,000/- 50,00,000/- 

 U. Ab¨vb¨ cwi‡kva‡hvM¨ Ki/wej (BDwci AbyK~‡j A_© 

Qvo) 

2,00,000/- 3,00,000/- 3,00,000/- 

 V. AvbylvswMK e¨q (B›Uvi‡bU, eB I mvgqKx) 25000/- 25000/- 25000/- 

04| Ki Av`vq LiP (wewfbœ †iwRóvi, dig, iwk` eB BZ¨vw` 
gy ª̀Y 

25,000/- 25,000/- 25,000/- 

05| e„¶‡ivcb I i¶Yv‡e¶Y/grm¨ Pvl 3,00,000/- 5,00,000/- 5,00,000/- 

06| grm¨ Pvl 1,00,000/- 2,00,000/- 2,00,000/- 

07| mvgvwRK I ag©xq cÖwZôv‡bi Abỳ vb 35,000.00-- 1,00,000.00 1,00,000.00 

08| Dc‡Rjv GjvKvi wewfbœ cÖwZôvb/K¬ve Avw_©K Abỳ vb 50,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00 

09| ‡Ljvayjv I mvs¯‹…wZK 1,00,000/- 2,00,000/- 2,00,000/- 

10| Riæix Îvb/AcÖZ¨wkZ Lv‡Z e¨q ----- 7,00,000/- 7,00,000/- 

11|  nvU-evRvi I Dbœq cÖKí mg~‡ni i¶Yv‡e¶Y 5,00,000/- 10,00,000/- 10,00,000/- 

12| g~jab e¨q    

 K. Mvoxi M¨v‡iR, †kW I ms‡hvM moK wbg©vY -- 2,00,000/- 2,00,000/- 

 L. Awdm miÄvg µq 1,15,000/- 1.50,000/- 1.50,000/- 

13| ivR¯ ̂DØ„Ë Dbœqb wnmve ’̄vbvšÍi -- --  

14| cvwbi cv¤ú iÿYv‡eÿY I †givgZ- -------- -----  

15 BDwbqb cwil‡`i mwPe, `dv`vi I †PŠwK`vi Gi †eZb- ------ 25,00,000/- 25,00,000/- 

16 Dbœqb cÖK‡íi cwiPvjbv I msiÿY- 2,00,000/- 2,00,000/- 2,00,000/- 

17. Gm,Gm,wm I GBP,Gm,wm K…wZ wkÿv_©x‡`i mesa©bv 1,50,000.00 1,50,000.00 1,50,000.00 

18. Dc‡Rjv cwil` Gi cÿ †_‡K Dce„wË cÖ̀ vb 4,00,000.00 5,00,000.00 5,00,000.00 

19. wewfbœ RvZxq w`em Erhvcb 1,00,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00 

20 RvZxq ‡kvK w`em Erhvcb 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

 exi gyw³‡hvØv‡`i evwl„K m¤§vgbv  2,00,000.00 2,50,000.00 2,50,000.00 

 Dbœqb †gjv 1,50,000.00 2,50,000.00 2,50,000.00 

 Riæix wfwË‡Z AeKvVv‡gv †givgZ 5,00,000.00 10,00,000.00 10,10,000.00 

17 mgvwß †Ri -- --  

 ‡gvU e¨q (ivR¯̂ wnmve) 1,75,31,000/- 2,22,50,000/- 2,66,25,000/- 
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Ask-2  
Dbœqb wnmve 

cÖvwß (A_© eQi-2021-22) 
 

e¨q 
cÖvwßi weeib 

 
c~e©eZ©x erm‡ii 

cÖK…Z e¨q 
(2020-21) 

PjwZ erm‡ii ev‡RU ev 
ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2021-22) 

cieZ©x erm‡ii ev‡RU 
(2022-23) 

1| Abỳ vb (Dbœqb) 
K. miKvi 
L. Ab¨vb¨ Drm(hw` _v‡K,wbw ©̀ófv‡e D‡jL Kwi‡Z n‡e) 
2| †mev cÖ‡bvw`Z Pvù v 
3| cÖvwß DØ„Ë 
4| Dc‡Rjv cwiPvjb I Dbœqb cÖK‡íi ev‡RU 
K. mÿgZv DbœqY Dc cÖKí 
L. AeKvVv‡gv Dc cÖKí 

9,50,00,000/- 

 

 

 

------- 

--------- 

12,50,00,000/- 

 

 

 
10,00,000/- 

40,00,000/- 

12,50,00,000/- 

 

 

 
10,00,000/- 

40,00,000/- 

‡gvU cÖvwß (Dbœqb wnmve) 9,50,00,000/- 12,50,00,000/- 12,50,00,000/- 

 
 

Ask-3 Dbœqb wnmve 
e¨q 

e¨q weeib kZKiv nvi 
(%) 

c~e©eZ©x erm‡ii 
cÖK…Z e¨q 

(2020-21) 

kZKiv 
nvi 
(%) 

PjwZ erm‡ii 
ev‡RU ev 

ms‡kvwaZ ev‡RU 
(2021-22) 

cieZ©x erm‡ii 
ev‡RU 

(2022-23) 

1. K…wl I ¶z̀ ª †mPt 
K) K…wl I †mPt wbweokm¨ Kg©m~Px, cÖ̀ k©bx 
Lvgvi,exR mieivn, cw_cv‡k¦© e„¶‡ivcbmn mvgvwRK 
ebvqb, djg~j I kvK-meRx Pvl,Rjwb ‹̄vkb I †mP 
e¨e ’̄v, †QvU †QvU eb¨v wb‡ivaK euva Ges ¶z̀ ª †mP 
KvVv‡gv wbg©vb| 

----- ----- 15% 14250000/- 18750000/- 

2. e¯‘MZ AeKvVv‡gvt 
K) cwienb I †hvMv‡hvM t iv —̄v wbg©vb, cjx c~Z 
Kg©m~Px †QvU †QvU †mZz, Kvjf©vU wbg©vb/cybtwbg©vb I 
Dbœqb| 

30.55% 42,01,000/- 24% 22880000/- 30000000/- 

L) M„n wbg©vb I e¯‘MZ cwiKíbv t  nvU I evRvi 
Dbœqb,¸`vgRvZKi‡b my‡hvM-myweav KwgDwbwU 
†m›Uvi| 

43.63% 6000000/- 7% 6650000/- 8750000/- 

M) Rb¯̂v ’̄̈ t cjx Rb¯̂v ’̄̈ ,weï× cvbxq Rj 
mieiv‡ni e¨e ’̄v, ¯í̂ e¨‡q mv¯’̈ m¤§Z cvqLvbv 
wbg©vb, Av‡m©wbK mgm¨v ~̀ixKiY BZ v̈w`| 

16.36% 22,50,000/- 15% 14250000/- 18750000/- 

3. Av_© mvgvwRK AeKvVv‡gvt  
K) wk¶vi Dbœqbt wk¶v cÖwZôvb, †kªYxK¶, †Ljvi 
gvV, wk¶vi DcKi‡bi Dbœqb I mieivn| 

9.46% 13,00,000/- 15% 14250000/- 18750000/- 

L) ¯v̂¯’̈  I mgvR Kj¨vbt ¯̂v¯’̈ MZ cwi”PbœZv, 
cwievi cwiKíbv, cÖv_wgK ¯̂v ’̄̈  cwiPh©v, BwcAvB 

- - 14% 13300000/- 17500000/- 
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Kg©m~Px, Av‡m©wbK Avµvš—‡`i wPwKrmv‡mev Ges 
hyeK Igwnjv Kj¨vbmn mgvRKj¨vb Kg©KvÛ|  
M) µxqv I ms¯‹…wZt †Ljvayjv,µxov, mvs¯‹…wZK 
ZrciZv wkï‡`i kvwiixK, gvbwmK I mvs ‹̄…wZK 
Dbœqb| 

- - 5% 4750000/- 6250000/- 

N) weweat Rb¥ g„Zz̈ i †iwRw÷Kib msµvš— Kvh©, 
`y‡h©vM cieZx© ÎvbKvh© (cÖv‡qvRb‡ev‡a Dc‡Rjv 
Rixc I Dbœqbg~jK Kvh© Z`viwK e¨q wnmve 1% 
A_© G LvZ n‡Z e¨envi Kiv hv‡e)| Rjevqy 
cwieZ©bRwbZ mgm¨v `yixKib I ¯‹vDwUs/Mvj©m 
MvBW(AbwaK 1%) 

--  5% 4750000/- 6250000/- 

4| Dc‡Rjv cwiPvjb I Dbœqb cÖK‡íi ev‡RU 
K. mÿgZv DbœqY Dc cÖKí 
L. AeKvVv‡gv Dc cÖKí 

   10,00,000/- 

40,00,000/- 

10,00,000/- 

40,00,000/- 

‡gvU Dbœqb 100% 1,37,51,000/- 100% 9,50,00,000/- 12,50.00,000/- 
   

 

                                 dig-M 
(wewa-5 „̀óe¨) 

Dc‡Rjv cwil‡`i wbqwgZ Kg©Pvix‡`i weeiYx 
2020-21 A_© eQi 

 
 

wefvM/
kvLv 

µwgK 
bs 

c‡`i bvg c‡`i 
msL¨v 

m¤§vbx/‡eZ
bµg 

gnvN© fvZv 
(hw` 
_v‡K) 

cÖ‡`q 
fwel¨ 
Znwe
j 

Ab¨vb¨ 
fvZvw` 

gvwmK Mo 
A‡_©i cwigvb 

c~e©eZ©x erm‡ii 
cÖK…Z e¨q 

(2020-2021) 

evrmwiK 
cÖv°wjZ A‡_©i 
cwigvb 
2021-22 

gšÍ
e¨ 

cwil  ̀
m`m¨ 

01 ‡Pqvig¨vb 01 40,000/- -- -- 5,000/- 45,000/- 5,40,000/- 5,40,000/-  
02 fvBm †Pqvig¨vb 02 54,000/- -- -- -- 54,000/- 6,48,000/- 6,48,000/-  

cwil  ̀
Kg©Pvix 

03 gvjx 01 13,500/- -- -- -- 13,500/- 1,62,000/- 1,62,000/-  
04 myBcvi 01 13,500/- -- -- -- 13,500/- 1,62,000/- 1,62,000/-  
05 BDwc mwPe 12 -- -- -- -- -- -- --  

BDwc 
Kg©Pvix 

06 `dv`vi 12 42,000/- -- -- -- 42,000/- 5,04,000/- 5,04,000/-  

 07 gnjv`vi 108 3,51,000/- -- -- -- 3,51,000/- 42,12,000/- 42,12,000/-  
  me©‡gvU= 137 5,14,000/- --  5,000/- 5,19,000/- 62,28,000/- 62,28000/-  

 
 

wefvM/kvLv µwgK bs c‡`i bvg c‡`i msl¨v ‡eZb µg gnvN© fvZv 
(hw` _v‡K) 

01 02 03 04 05 06 
¯’vbxq miKvi wefvM  

Dc‡Rjv-1 kvLv 
Dc‡Rjv cwil` †Pqvig¨v‡bi 

Kvh©vjq 
jvj‡gvnbv, ‡fvjv 

01 muvU-gy ª̀vÿwiK-Kvg-Kw¤úDUvi 
Acv‡iUi 

01 17,100/- -- 

02 Rxc PvjK 01 13,135/- -- 

03 Awdm mnvqK 02 21,104/- -- 

  me©‡gvU= 04 51,339/- -- 
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cÖ‡`q fwel¨ Znwej gvwmK Mo A‡_©i cwigvb c~e©eZ©x erm‡ii cÖK…Z e¨q 

(2020-21) 
evrmwiK cÖv°wjZ A‡_©i 
cwigvb(Ab¨vb¨ fvZvw`mn) 
2021-22 

gšÍe¨ 

07 08 09 10 11 
-- 17,100/- 1,95,360/- 3,58,140/-  
-- 13,135/- 1,49,880/- 2,81,120/-  
-- 21,104/- 2,41,200/- 4,10,352/-  
-- 51,339/- 5,86,440/- 10,49,612/-  

                                
                               dig-N 

(wewa-5 `ªóe¨) 
Dc‡Rjvi †Kvb we‡kl cÖKí ev¯Íevq‡bi Rb¨ miKvi nB‡Z cÖvß A‡_©i weeiYx t 

2020-21 A_© eQi 
µwgK 

bs 
cÖK‡íi bvg I msw¶ß weeiYx miKvi nB‡Z cÖvß 

A‡_©i cwigvb 
2020-21 

PjwZ A_© erm‡i e¨wqZ A_ev 
m¤¢ve¨ e¨‡qi cwigvY 

2021-22 

m¤¢ve¨ 
w ’̄wZ 

gšÍe¨ 

01 02 03 04 05 06 
01 Dc‡Rjv cwil‡`i evmv evox †givgZ 

(f~wg n¯ÍvšÍi K‡ii †_vK eivÏ) 
-- 90,00,000/- -- -- 

02 Awdm feb †givgZ I ms¯‹vi 5,00,000/- 60,00,000/- -- -- 
03 Avf¨šÍixb moK Dbœqb I ‡Wªb wbg©vb -- 50,00,000/- -- -- 
  5,00,000/- 2,00,00,000/- -- -- 

 
msjMœx-1 

jvj‡gvnbv Dc‡Rjvi হ া wiZ wefv‡Mi e¨q I ev‡RU weeiYx (bgybv KvVv‡gv)  
 

µwgK 
bs 

wefv‡Mi bvg e¨‡qi LvZ   c~e©eZ©x erm‡ii 
cÖK…Z e¨q 

(2020-21) 

PjwZ erm‡ii 
ev‡RU ev ms‡kvwaZ 

ev‡RU 
(2021-22) 

cieZ©x erm‡ii ev‡RU 
(2022-23) 

01 02 03  04 05 06 

01 Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmv‡ii Kvh©vjq 

‡eZb fvZv 
I Awdm 
cwiPvjbv 
e¨q  

 3399413.00 3500000.00 4000000.00 

02 Dc‡Rjv ¯̂v ’̄̈  ct ct 
Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

H  72219238.00 74943598.00 74943598.00 

03 Dc‡Rjv cwievi 
cwiKíbv Kg©KZ©vi 
Kvh©vjq 

H  35693100.00  38337090.00 39449490.00 

04 Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi 
Kvh©vjq 

H  17033753.00 19412000.00 21936000.00 

05 Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©vi 
Kvh©vjq 

H  2200000.00 2500000.00 3000000.00 

06 Dc‡Rjv cÖvwY m¤ú` 
Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

H  4000401.00 4172324.00 4172324.00 

07 Dc‡Rjv cÖKí 
ev¯Íevqb Kg©KZ©vi 
Kvh©vjq 

H  1054200.00 1265040.00 1518048.00 
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08 Dc‡Rjv mgvR‡mev 
Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

H  3019784.00 3770042.00 375564.00 

09 Dc‡Rjv wk¶v Kg©KZ©vi 
Kvh©vjq 

H  346779411.00 364118381.00 394118381.00 

10 Dc‡Rjv gwnjv welqK 
Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

H  881760.00 959800.00 2047275.00 

11 Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

H  3801643.00 4081500.00 4281500.00 

12 Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx, 
GjwRBwW Kvh©vjq 

H  8265096.00 9491700.00 10127400.00 

13 Dc‡Rjv 
cÖ‡KŠkjx(Rb¯v̂ ’̄̈ ) Kvh©vjq 

H  2186848.00 3368954.00 3537401.00 

14 Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv 
Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

H  2334301.00 2179200.00 2286600.00 

15 Dc‡Rjv cjøx Dbœqb 
Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

H  3917000.00 4015000.00 4590000.00 

16 Dc‡Rjv mgevq 
Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

H  1503767.00 1800000.00 2000000.00 

17 Dc‡Rjv †iÄ Kg©KZ©vi 
Kvh©vjq 

H  4850568.00 5054933.00 5554933.00 

 me© †gvU=   513140283.0
0 

542969562.0
0 577938514.00 

 
msjMœx-2 

jvj‡gvnb Dc‡Rjvi হ া wiZ wefvMmg~‡ni cwil‡`i ev‡RU ewnf~©Z Dbœqb e¨q I ev‡RU weeiYx 
(bgybv KvVv‡gv)  

 

µwgK bs wefv‡Mi bvg GwWwc mnvqZv ewnf©~Z Dbœqb cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 
c~e©eZ©x erm‡ii cÖK…Z 

e¨q 
(2020-21) 

PjwZ erm‡ii ev‡RU 
ev ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2021-22) 

cieZ©x erm‡ii ev‡RU 
(2022-23) 

01 02 03 04 05 
01 Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq -- -- -- 
02 Dc‡Rjv ¯v̂ ’̄̈  Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
03 Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
04 Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
05 Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
06 Dc‡Rjv cÖvwY m¤ú` Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
07 Dc‡Rjv cÖKí ev¯Íevqb Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
08 Dc‡Rjv mgvR‡mev Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
09 Dc‡Rjv wk¶v Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
10 Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
11 Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
12 Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx, GjwRBwW Kvh©vjq 1,05,65,000/- 5,00,00,000/- 6,85,00,000/- 

13 Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx (Rb¯v̂¯’̈ ) Kvh©vjq -- -- -- 
14 Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
15 Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Kg©KZ©vi Kvh©vjq  -- -- -- 
16 Dc‡Rjv mgevq Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
17 Dc‡Rjv †iÄ Kg©KZ©vi Kvh©vjq -- -- -- 
 me© †gvU= 1,05,65,000/- 5,00,00,000/- 6,85,00,000/- 
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িতিন জানান য, ২০২১-২২ অথ বছেরর সংেশািধত রাজ  বােজেট আেয়র ল মা া ধরা হেয়েছ  ২,০৪,৭০,০০০ টাকা এবং 
েয়র ল মা া ধরা হেয়েছ ২,৬৬,২৫০০০/- টাকা। উ য়ন আেয়র ল মা া ধরা হেয়েছ ১২,৫০,৭৩,০০০, /- টাকা এবং েয়র 

ল মা া ধরা হেয়েছ ১২,৪৯,০০,০০০/- টাকা। ফেল বােজট রাজ  উ ৃ  ১, ৭৩,০০০/-।  
২০২২-২৩ অথ বছেরর উ য়ন বােজেটর স া  খসড়া আয় ধরা হেয়েছ ১২,৫০,৭৩,০০০/- এবং উ য়ন বােজেটর স া  খসড়া 
য় ধরা হেয়েছ ১২,৪৯,৭৩,০০০/- টাকা। 

 ২০২০-২১ অথ বছেরর রাজ  ও উ য়ন বােজেটর ত আয় ও েয়র িভি েত উি িখত বােজেটর খসড়া নয়ন করা হেয়েছ। 
সভায় উপি ত ি বগ ও সদ  বােজেটর খসড়ার উপর িবশদভােব আেলাচনা কেরন।   
িস া   
 ২০২১-২২ অথ বছেরর সংেশািধত রাজ  ও উ য়ন বােজেটর আয় ও েয়র খসড়া া লন সভায় সবস িত েম 
অ েমাদন দান করা হয়। 
 ২০২২-২৩ অথ বছেরর স া  রাজ  ও উ য়ন বােজেটর আয় ও েয়র খসড়া া লন সভায় সবস িত েম 
অ েমাদন দান করা হয়। 
সভায় আর  কান আেলাচনা না থাকায়  উপি ত সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা করা হয়।  
 

                                   
                                                                                            (অ  িগয়াস উ ীন আহেমদ)  
                               সভাপিত ও চয়ার ান উপেজলা পিরষদ,   

                                                                লালেমাহন, ভালা। 
 

ারক  নং -                                                        তািরখ - ২8. ০৫. ২০২২ ি ঃ 
 

অ িলিপ সদয় অবগিত / অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেনর জ  রণ করা হলঃ 
১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ , ১২২ - ভালা - ৪ ও স ানীত উপেদ া, লালেমাহন উপেজলা পিরষদ। 
২। িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
৩। পিরচালক, ানীয় সরকার িবভাগ, ভালা িবভাগ, ভালা। 
৪। জলা শাসক, ভালা । 
৫। ময়র, লালেমাহন  পৗরসভা , ভালাা । 
৬। ভাইস চয়ার ান / মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ,  লালেমাহন, ভালা । 
৭। উপেজলা ................................................... অিফসার,  লালেমাহন, ভালাা। 
৮। চয়ার ান, ................................................. ইউিনয়ন পিরষদ। 
৯। জনাব .............................................................................. 
১০। অিফস কিপ। 
  

 

                                                                     
                                                               উপেজলা িনবাহী অিফসার 
                                                                   লালেমাহন, ভালা । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


