০১

জজলা রিষদ, জেিপুি।
২০১২-২০১৩ অথ থ বছরিি বারজট সািাাংে
আরেি রববিণ
২০১২-২০১৩ সরনি
২০১১-২০১২ সরনি
বারজট বিাদ্দ
সাংরোরধত বারজট
বিাদ্দ

খাত সমূহ

১ম অাংে চলরত
রহসাব

২০১০-২০১১ সরনি
প্রকৃত আে

খাত সমূহ

ব্যরেি রববিণ
২০১২-২০১৩ সরনি
২০১১-২০১২ সরনি
বারজট বিাদ্দ
সাংরোরধত বারজট
বিাদ্দ

২০১০-২০১১ সরনি
প্রকৃত ব্যে

১ম অাংে চলরত রহসাব

ক. রবরিন্ন খারতি
রনজস্ব তহরবল

১,৫৭,৮০,০০০/০০

১,৫২,৪০,০০০/০০

খ. সিকািী অনুদান

৬,৫৯,০০,০০০/০০

৫,০৪,০০,০০০/০০

জমাট (ক+খ)
২ে অাংে মুলধন রহসাব
রবরিন্ন খারত আে
জমাট আে
(১ম ও ২ে অাংে)
প্রািরিক রস্থরত
সব থরমাটঃ

৮,১৬,৮০,০০০/০০

৬,৫৬,৪০,০০০/০০

২৫,০০,০০০/০০
৮,৪১,৮০,০০০/০০

১,০১,৫০,০০০/০০
৭,৫৭,৯০,০০০/০০

৯,৯৪,৫২,৫৩৮/৬৩
১৮,৩৬,৩২,৫৩৮/৬৩

৬,০৮,০০,৪২১/২৯
১৩,৬৫,৯০,৪২১/২৯

রহসাব িক্ষক
জজলা রিষদ, জেিপুি।

১,৫৭,৪৯,০৩৫/০০ ক. সাধািণ সাংস্থান ও
অন্যান্য সাংস্থান ব্যে
(রবতন িাতা+অন্যান্য
সাংস্থান ব্যে= জমাট)
৩,৩৬,২৭,০০০/০০ খ. উন্নেন খারত ব্যে
(রনজস্ব তহরবল)
গ. উন্নেন খারত ব্যে
(সিকািী অনুদান)
৪,৯৩,৭৬,০৩৫/৯৩
জমাট (ক+খ+গ)
২ে অাংে মুলধন রহসাব
১৮,৮৯,৫০৯/০০
রবরিন্ন খারত ব্যে
৫,১২,৬৫,৫৪৪/৯৩
জমাট ব্যে
(১ম ও ২ে অাংে)
৪,৯১,০৩,১৯৯/৭৫ সমানী রস্থরত
১০,০৩,৬৮,৭৪৪/৬৮
সব থরমাটঃ

প্রোসরনক কমথকতথা
জজলা রিষদ, জেিপুি।

জজলা রিষদ, জেিপুি।
২০১৩-২০১৪ অথ থ বছরিি বারজট সািাাংে

১,৩৭,০৯,০০০/০০

২,০৬,৯৯,১১৪/০০

৭৫,৭৪,১৯৮/০০

২০,৭১,০০০/০০

১৬,৮৯,৯০৮/০০

৯,০০,৬৫১/০০

৩,৫২,০০,০০০/০০

২,৮২,৫০,১১৬/০০

৩১,৩৮,২২৬/০০

৫,০৯,৮০,০০০/০০

৫,০৬,৩৯,১৩৮/০০

১,১৬,১৩,০৭৫/০০

৩,৩২,০০,০০০/০০
৮,৪১,৮০,০০০/০০

২,৬৫,৩০,০২৭/৩০
৭,৭১,৬৯,০৪৯/৩০

৩,১৯,৭৪,৯৪৭/৩৭
৩,১৯,৭৪,৯৪৭/৩৭

৯,৯৪,৫২,৫৩৮/৬৩
১৮,৩৬,৩২,৫৩৮/৬৩

৫,৯৪,২১,৩৭২/৯৯
১৩,৬৫,৯০,৪২১/২৯

৬,৮৩,৯৩,৭৯৭/৬৮
১০,০৩,৬৮,৭৪৪/৬৮

প্রধান রনব থাহী কমথকতথা
জজলা রিষদ, জেিপুি।
চলমান- ০২

০১
আরেি রববিণ
২০১৩-২০১৪ সরনি
২০১২-২০১৩ সরনি
বারজট বিাদ্দ
সাংরোরধত বারজট
বিাদ্দ

খাত সমূহ

১ম অাংে চলরত
রহসাব

২০১১-২০১২ সরনি
প্রকৃত আে

খাত সমূহ

ব্যরেি রববিণ
২০১৩-২০১৪ সরনি
২০১২-২০১৩ সরনি
বারজট বিাদ্দ
সাংরোরধত বারজট
বিাদ্দ

২০১১-২০১২ সরনি
প্রকৃত ব্যে

১ম অাংে চলরত রহসাব

ক. রবরিন্ন খারতি
রনজস্ব তহরবল

২,৬৬,৮০,০০০/০০

৪,৭৩,০০,০০০/০০

খ. সিকািী অনুদান

৬,৫৯,০০,০০০/০০

৪,৫৩,০০,০০০/০০

জমাট (ক+খ)
২ে অাংে মুলধন রহসাব
রবরিন্ন খারত আে
জমাট আে
(১ম ও ২ে অাংে)
প্রািরিক রস্থরত
সব থরমাটঃ

৯,২৫,৮০,০০০/০০

৯,২৬,৬০,০০০/০০

২৬,০০,০০০/০০
৯,৫১,৮০,০০০/০০

৫,৬১,০০,০০০/০০
১৪,৮৭,৬০,০০০/০০

১০,০০,১১,৯৩৪/১৫
১৯,৫১,৯১,৯৩৪/১৫

৮,০০,০০,০০০/০০
২২,৮৭,৬০,০০০/০০

রহসাব িক্ষক
জজলা রিষদ, জেিপুি।

১,৪৯,৯৫,২৭৭/৩১ ক. সাধািণ সাংস্থান ও
অন্যান্য সাংস্থান ব্যে
(রবতন িাতা+অন্যান্য
সাংস্থান ব্যে= জমাট)
৪,৪৬,৬২,৫০০/০০ খ. উন্নেন খারত ব্যে
(রনজস্ব তহরবল)
গ. উন্নেন খারত ব্যে
(সিকািী অনুদান)
৫,৯৬,৫৭,৭৭৭/৩১
জমাট (ক+খ+গ)
২ে অাংে মুলধন রহসাব
৪০,৫৯,৫৯১/০০
রবরিন্ন খারত ব্যে
৬,৩৭,১৭,৩৬৮/৩১
জমাট ব্যে
(১ম ও ২ে অাংে)
৭,৭৮,৩৩,৮৫২/৫২ সমানী রস্থরত
১৪,১৫,৫১,২২০/৮৩
সব থরমাটঃ

প্রোসরনক কমথকতথা
জজলা রিষদ, জেিপুি।

২,২১,৭৫,০০০/০০

১,৩০,৩৫,০০০/০০

১,৬২,৫৯,৬৪২/৭৫

৪৫,০৫,০০০/০০

২২,৯১,০০০/০০

১৯,৩৯,৬৪৩/০০

৫,৫২,০০,০০০/০০

২,০২,০০,০০০/০০

৬২,৪৪,৩৬৬/০০

৮,১৮,৮০,০০০/০০

৩,৫৫,২৬,০০০/০০

২,৪৪,৪৩,৬৫১/৭৫

৫,৩১,০০,০০০/০০
১৩,৪৯,৮০,০০০/০০

৭,০৫,০০,০০০/০০
১০,৪২,২৬,০০০/০০

২,৭৫,৩১,৫৮১/৫৫
৫,১৯,৭৫,২৩৩/৩০

৬,০২,১১,৯৩৪/১৫
১৯,৫১,৯১,৯৩৪/১৫

১২,৪৫,৩৪,০০০/০০
২২,৮৭,৬০,০০০/০০

৮,৯৫,৭৫,৯৮৭/৫৩
১৪,১৫,৫১,২২০/৮৩

প্রধান রনব থাহী কমথকতথা
জজলা রিষদ, জেিপুি।
চলমান- ০২

