গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়
ানীয় সরকার িবভাগ
উপেজলা -০১ শাখা
াপন
তািরখ, ২০ জুন,২০১০ ি ঃ/ ০৬ আষাঢ়,১৪১৭ ব া
দ

এস,আর,ও নং ২২৬ -আইন/২০১০।-উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সেনর ২৪ নং আইন) এর ধারা ৬৩ এ
মতাবেল সরকার িন প িবিধমালা ণয়ন কিরল, যথাঃ-

১।
অিভিহত হইেব।
২।

সংি

িশেরানাম।- এই িবিধমালা উপেজলা পিরষদ বােজট ( ণয়ণ ও অনুেমাদন) িবিধমালা, ২০১০ নােম

সং া।- িবষয় বা সে র পিরপ ী িকছু না থািকেল, এই িবিধমালায়(১)

‘অথ-বৎসর’ অথ জুলাই মােসর ১ তািরখ হইেত
েশষ হয়;

কিরয়া জুন মােসর ৩০ তািরেখ েয বৎসর

(২)

‘আইন’ অথ উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সেনর ২৪ নং আইন) (২০০৯ সেনর ২৭
নং আইন ারা পুনঃ চিলত ও সংেশািধত);

(৩)

‘েচয়ারম ান’ অথ উপেজলা পিরষেদর েচয়ারম ান;

(৪)

‘ধারা’ অথ উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ এর েকান ধারা;

(৫)

‘পিরষদ’ অথ উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সেনর ২৪ নং আইন) (২০০৯ সেনর ২৭
নং আইন ারা পুনঃ চিলত ও সংেশািধত) এর ধারা ৬ অনুযায়ী গিঠত উপেজলা পিরষদ;

(৬)

‘ফরম’ অথ এই িবিধমালার সিহত সংেযািজত েকান ফরম;

(৭)

‘বােজট’ অথ পিরষেদর এক অথ বৎসেরর আয় ব েয়র িহসাব স িলত িববরণী;

(৮)

‘তহিবল’ অথ আইেনর ৩৫ ধারায় বিণত তহিবল।

৩।
বােজট ণয়ন।- (১) আইেনর ধারা ৩৮ এর িবধান সােপে পিরষদ িত অথ বৎসর
হইবার অ তঃ
৬০ (ষাট) িদন পূেব উ বৎসেরর আয় ও ব য় স িলত িববরণী, অতঃপর বােজট বিলয়া উি িখত, ফরম ‘খ’ অনুযায়ী
তকরতঃ ফরম ‘ক’ অনুযায়ী বােজেটর সার-সংে পসহ িবিধ-৭ এ উি িখত পিরষেদর িবেশষ সভায় অনুেমাদেনর জন
দািখল কিরেব এবং একই ধারার উপ-ধারা (১) এবং (২) অনুসাের যথাযথ ব ব া হণ কিরেব।
(২)

পিরষেদর বােজট িন বিণত ইিট অংেশ িবভ
(ক) ১ম অংশ -- রাজ িহসাব; এবং
(খ) ২য় অংশ -- উ য়ন িহসাব।

হইেব, যথাঃ-

(৩)
ফরম ‘খ’ এর ইিট অংশ থািকেব, যাহার ১ম অংেশ উি িখত আয় ও ব য় রাজ িহসােব এবং ২য় অংেশ
উি িখত আয় ও ব য় উ য়ন িহসােব দশন কিরেত হইেব।
৪।
আয় ও ব েয়র খাতওয়ারী ে ণীিবন াস।- (১) ফরম ‘খ’ েমাতােবক সকল আয় ও ব য় পৃথক িহসােবর খােত
িবন াস কিরেত হইেব।
(২)
কিরেত হইেব।

সকল কার ব য় িনবােহর জন

েয়াজনীয় অেথর পিরমাণ পৃথকভােব িতিট িহসােবর খােত দশন
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(৩)
কিরেত হইেব।

িবেশষ কে র জন , েয়াজন অনুযায়ী, িনধািরত অেথর িহসাব পৃথকভােব যথাযথ িহসােবর খােত িনিদ

৫।
কিরেব, যথাঃ-

বােজট িববরণী।- পিরষদ উহার বােজেটর সিহত সংি
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

অথ বৎসর সং া িন বিণত িববরণীসমূহ সংযু

ফরম ‘গ’ অনুযায়ী িনয়িমত কমকতা কমচারীেদর িববরণ এবং েবতন ভাতািদ বাবদ বািষক
েয়াজনীয় অেথর পিরমাণ;
ফরম ‘ঘ’ অনুযায়ী িবেশষ কে র জন সরকার হইেত া অথ এবং উহার স াব ব য় ও অথ
বৎসর েশেষর উ ৃে র িববরণী;
েকান অথ বৎসেরর বােজেটর নতুন খােত বােজেট অ ভুি র
াব করা হইেল উহার
েযৗি কতাসহ িব ািরত ব াখ া;
চলিত অথ বৎসর এবং পরবতী অথ বৎসের েকান ব েয়র খােত ব েয়র পিরমােণ উে খেযাগ
াস-বৃি ঘিটেল উহার কারণ স িলত ব াখ া;
সংেশািধত বােজট ণয়েনর, যিদ েকান, েযৗি কতাসহ উহার পিরমাণ।

৬।
বােজট ণয়ন প িত।- বােজট িববরণীেত আইেনর ধারা ৩৫ অনুসাের স াব
ধারা ৩৭ অনুসাের স াব ব েয়র িবষয়ািদ সুিনিদ ভােব উে খ থািকেত হইেব।

াপ আেয়র এবং আইেনর

৭।
বােজট অনু েমাদেনর জন িবেশষ সভা।- অথ বৎসেরর পূববতী ৩১ েম তািরেখর মেধ পিরষেদর বােজট
উহার একিট িবেশষ সভা কতৃক িবেবিচত ও অনুেমাদনপূবক তাহার অনুিলিপ সরকার, সংি জাতীয় সংসদ সদস এবং েজলা
শাসেকর িনকট দািখল কিরেত হইেব।
৮।
সািটিফেকশন অব িদ বােজট।- িবিধ ৭ অনুসাের িবেশষ সভা আহবান না কিরেত পািরেল বা অন েকান
কারেণ পিরষদ উহার বােজট অথ বৎসর
হইবার পূেব অনুেমাদন কিরেত ব থ হইেল সরকার ধারা ৩৮ এর (৩) এ উি িখত
উপােয় উ অথ বৎসেরর জন একিট আয়-ব েয়র িববরণী
ত করাইয়া উহা ত য়ন কিরেব এবং এই প ত য়নকৃত
িববরণী পিরষেদর ঐ বৎসেরর অনুেমািদত বােজট বিলয়া গণ হইেব।
৯।

ব েয়র খাত উপেযাজন ।- বােজেটর িতিট খােত বরা কৃত অেথর অিতির

েকান ব য় িনবাহ করা যাইেব

নাঃ
তেব শত থােক েয, দায়যু
কিরেত পািরেব।

ব য় না হইেল পিরষদ েকান খােতর অনু

১০% অথ অন খােত পুনঃ উপেযাজন

১০।
নূ নতম সমাি েজর।- পিরষেদর িহসােব কমপে এক মােসর ািত ািনক ব য় িনবােহর েয়াজনীয় অথ
সমাি েজর িহসােব থািকেব।
১১।
সংেশািধত বােজট।- অনুেমািদত বােজেট উি িখত আয় ও ব েয়র সিহত কৃত আয় ও ব েয়র তারতম
পিরলি ত হইেল বা েয়াজন হইেল পিরষদ উ অথ-বৎসেরর জন একিট সংেশািধত বােজট ণয়ন ও অনুেমাদন কিরেত
পািরেব এবং এই প সংেশািধত বােজট ণয়েনর ে ে আইেনর ধারা ৩৮ এবং এই িবিধর িবধানাবলী েযাজ হইেব।
১২।
িবেশষ ক ও িবষয় সু িনিদ ভােব তহিবেল অ ভু করণ।- সরকার েকান িবেশষ ক চালু বা িবেশষ
কাযািদ স ে র জন অথ বরা কিরেল সংি অথ বৎসেরর জন ণীতব বােজেট বা, ে মত, সংেশািধত বােজেট উ
অথ অ ভু কিরেত হইেব।
১৩। পঁাচশালা ও বািষক পিরক না।-বােজেট উ য়ন কে র বরা বা খাতসমূহ পঁা চশালা ও বািষক উ যন পিরক নার
িনিরেখ কিরেত হইেব এবং পিরক না বইেয় অ ভু নাই এমন নতুন কে বােজট বরা রাখা যাইেব না।
১৪। জনমত সং হ ও ািবত বােজট পযােলাচনা।- ািবত বােজট এর খসড়া ণয়েনর পর ানীয় জনসাধারেণর মতামত
হেণর জন খসড়া বােজেটর উপর িনে া কায ম হণ কিরেত হইেবঃ
(1) খসড়া বােজেটর মুি ত কিম উপেজলার িতিনিধ কারী জাতীয় সংসদ সদস গণ, িতিট ইউিনয়ন পিরষদ,
েপৗরসভা, ানীয় ে স াব ভৃিতেত ে রণ কিরেত হইেব।
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(2) উপেজলা পিরষেদর িনজ ওেয়ব সাইেট পিরক না দিলল ও খসড়া বােজট সবসাধারেণর মতামেতর জন

কাশ
কিরেত হইেব।
(3) অনুে দ (১) ও (২) অনুসাের িবতরণ ও চারণার পর উপেজলার খসড়া বােজট ও পিরক না স েক উপেজলার
অ গত সকল ইউিনয়ন পিরষদ সদস , েপৗরসভা কাউি লর, িশ া িত ান ধান, েবসরকারী সং া, ব াংক, ব ি
উেদ া া, নাগিরক সমাজ এর উপি িতেত আেলাচনা কিরেত হইেব।
(4) এই আেলাচনা অনু ানেক উপেজলা পিরষেদর সাধারণ বােজট অিধেবশন িহসােব গণ করা যাইেব।
(৫) এই আেলাচনা অনু ােনর মতামত হণ বা বজেনর অিধকার স ূণভােব পিরষেদর থািকেব। তেব এই প
অিধেবশেনর পূেব পিরষদ বােজট চূড়া অনুেমাদন কিরেব না।
রিহতকরণ।- এই িবিধমালা বতেনর সংেগ সংেগ এই সং া ইিতপূেব জািরকৃত এত সং া
পিরপ এবং িনেদশনাসমূহ, যিদ থােক, রিহত বিলয়া গণ হইেব।
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িবিধ,

ফরম ক
(িবিধ-৩ ব )
বােজট সার-সংে প
িববরণ

পূববতী বৎসেরর
কৃত

চলিত বৎসেরর বােজট
বা চলিত বৎসেরর
সংেশািধত বােজট

অংশ-১

রাজ িহসাব
াি
রাজ
অনুদান
েমাট াি
বাদ রাজ ব য়
রাজ উ ৃ /ঘাটিত (ক)
অংশ-২ উ য়ন িহসাব
উ য়ন অনুদান
অন ান অনুদান ও চঁাদা
েমাট (খ)
েমাট া স দ (ক+খ)
বাদ উ য়ন ব য়
সািবক বােজট উ ৃ /ঘাটিত
েযাগ ারি ক েজর (১
জুলাই)
সমাি েজর
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পরবতী বৎসেরর
বােজট

ফরম খ
(িবিধ-৩ এবং আইেনর চতুথ তফিসল ব )
-------- উপেজলা পিরষেদর বােজট
অথ বৎসর-----------------------রাজ িহসাব
া আয়

অংশ-১
াি র িববরণ
১

আয়
পূববতী বৎসেরর
চলিত বৎসেরর বােজট বা
কৃ ত
সংেশািধত বােজট
২

৩
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পরবতী বৎসেরর বােজট
৪

অংশ ১-রাজ িহসাব
বয়
ব েয়র খাত

বয়
পূববতী বৎসেরর
কৃত

চলিত বৎসেরর বােজট
বা সংেশািধত বােজট

পরবতী বৎসেরর
বােজট

১

২

৩

৪

১। সাধারণ সং াপন/ ািত ািনক
ক. স ানী/ভাতা
খ. কমকতা কমচািরেদর েবতন -ভাতা(১)পিরষদ কমচাির
(২)দায়যু ব য়(সরকারী কমচারী স কীত)
গ. অন ান ািত ািনক ব য়
ঘ. আনুেতািষক তহিবেলর ানা র
ঙ. যানবাহন েমরামত ও ালানী
২। কর আদােয়র জন ব য়
৩। অন ান ব য়
ক. েটিলেফান
খ. িব ৎ িবল
গ. েপৗর কর
ঘ. গ াস িবল
ঙ. পািনর িবল
চ. ভূিম উ য়ন কর
ছ. অভ িরণ অিডট ব য়
জ. মামলা খরচ
ঝ. আপ ায়ন ব য়
ঞ. র ণােব ণ এবং সািভেসর জন ব য়
ট. অন ান পিরেশাধ েযাগ কর/িবল
ঠ. আনুষাি ক ব য়
৪। কর আদায় খরচ (িবিভ েরিজ ার, ফরম, রিশদ বই
ইত ািদ মু ণ)
৫। বৃ েরাপণ ও র ণােব ণ
৬। সামািজক ও ধমীয় িত ােন অনুদানঃ
ক. উপেজলা এলাকার িবিভ িত ান/ াব আিথক
অনুদান
৭। জাতীয় িদবস উদযাপন
৮। েখলাধূলা ও সং ৃিত
৯। জ রী াণ
১০। রাজ উ ৃ উ য়ন িহেসেব ানা র
েমাট ব য় (রাজ িহসাব)
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অংশ ২- উ য়ন িহসাব
াি
বয়
াি র িববরণ
১

পূববতী বৎসেরর
কৃত

চলিত বৎসেরর বােজট বা
সংেশািধত বােজট

পরবতী বৎসেরর বােজট

২

৩

৪

১। অনুদান (উ য়ন)
ক. সরকার
খ. অন ান উৎস (যিদ থােক,
িনিদ ভােব উে খ কিরেত হইেব)
২। ে া েনািদত চঁাদা
৩। রাজ উ ৃ
েমাট াি ( উ য়ন িহসাব)
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অংশ ২- উ য়ন িহসাব
বয়
বয়
ব য় িববরণ

পূববতী বৎসেরর
কৃত

চলিত বৎসেরর বােজট বা
সংেশািধত বােজট

পরবতী বৎসেরর বােজট

১

২

৩

৪

১। কৃিষ ও েসচ
২। িশ ও কুিটরিশ
৩। েভৗত অবকাঠােমা
৪। আথ-সামািজক অবকাঠােমা
৫। ীড়া ও সং ৃিত
৬। িবিবধ ( েয়াজেন অন ান খােতর
এই প ব য় উে খ কিরেত হইেব
৭। েসবা
৮। িশ া
৯। া
১০। দাির
াসকরণঃ সামািজক
িনরাপ া ও ািত ািনক সহায়তা
১১। প ী উ য়ন ও সমবায়
১২। মিহলা, যুব ও িশ উ য়ন
১৩। েযাগ ব ব া ও ান
১৪। সমাি েজর
েমাট ব য় ( উ য়ন িহসাব)
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ফরম-গ
(িবিধ-৫ ব )
উপেজলা পিরষেদর িনয়িমত কমচারীেদর িববরণী
অথ বৎসর------------------------------------িবভাগ/শাখা
১

িমক নং
২

েদয় ভিবষ তহিবল
৭

পেদর নাম

পেদর সংখ া

েবতন ম

মহাঘ ভাতা
(যিদ থােক)

৩

৪

৫

৬

অন ান ভাতািদ

মািসক গড় অেথর পিরমাণ

বাৎসিরক া িলত অেথর পিরমাণ

মমতব

৮

৯

১০

১১
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উপেজলার েকান িবেশষ ক

ফরম-ঘ
(িবিধ-৫ ব )
বা বায়েনর জন সরকার হইেত া অেথর িববরণী

অথ বৎসর---------------------------------িমক নং

১

কে র নাম ও
সংি িববরণী

সরকার হইেত
া অেথর
পিরমাণ

চলিত অথ বৎসের
ব িয়ত অথবা
স াব ব েয়র
পিরমাণ

স াব ি িত

ম ব

২

৩

৪

৫

৬
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