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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 51

154 - ডরক ও টটরলদযরগরদযরগ রবভরগ

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

108,01,00

595,76,00

716,32,00

1420,09,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, ডরক ও টটরলদযরগরদযরগ রবভরগ

1540101 সরচবরলয়, ডরক ও টটরলদযরগরদযরগ রবভরগ 1295,11,00 1034,69,00 1775,11,00

1295,11,00 1034,69,00 1775,11,00টমরট - সরচবরলয়, ডরক ও টটরলদযরগরদযরগ রবভরগ :

বরনলরদদশ টপরস অরফস

1540201 পধরন করয ররলয়, বরনলরদদশ টপরস অরফস 124,98,00 155,26,00 275,28,00

124,98,00 155,26,00 275,28,00টমরট - বরনলরদদশ টপরস অরফস :

টমরট - ডরক ও টটরলদযরগরদযরগ রবভরগ : 2050,39,001189,95,001420,09,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 51

154 - ডরক ও টটরলযররগরযররগ রবভরগ

15401 - সরচবরলয়, ডরক ও টটরলযররগরযররগ রবভরগঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনযশররধতবরযজটরববরণঅর রননরতক

গপ/টকরড

পকল

টকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরযজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(টসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরযজট

অধধনস সনসর/দপর: 1540101 - সরচবরলয়, ডরক ও টটরলযররগরযররগ রবভরগ

টমরট

পকল

সরহরয

221000154 **ডরক ও টটরলযররগরযররগ রবভরযগর অননযমররদত পকযলর জন সনররকত

আবতরক বয়

92,79,00 0 194,58,00 22,79,00 0 0 70,00,00 70,00,0039 সনররকত

92,79,00 0 194,58,00উপযমরট - আবতরক বয়: 22,79,00 0 0 70,00,00 70,00,00

টমরট: 92,79,00 0 194,58,00 22,79,00 0 0 70,00,00 70,00,00

223012600 ৩রজ পযরক চরলকরণ ও ২.৫ রজ টনটওয়ররক সমসররণ (টফজ-২) (০১/০৪/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনযমররদত

আবতরক বয়

0 6,32,00 2,50,00 038 অনরন বয়

0 6,32,00 2,50,00উপযমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 12,02,00 3,00,00 042 পকল মলধন বয়

0 12,02,00 3,00,00উপযমরট - মলধন বয়: 0

টমরট: 0 18,34,00 5,50,00 0

224123400 রডরজটরল সনযররযগর জন টটরল করমউরন যকশন টনটওয়রকর আধরনকধকরণ (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২) অনযমররদত

আবতরক বয়

0 2,91,00 11,91,00 038 অনরন বয়

0 2,91,00 11,91,00উপযমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

416,00,00 651,46,00 976,27,00 0 0 0 416,00,00 416,00,0042 পকল মলধন বয়

416,00,00 651,46,00 976,27,00উপযমরট - মলধন বয়: 0 0 0 416,00,00 416,00,00

সমদ

359,82,00 0 0 359,82,0072 আরর রক সমদ

359,82,00 0 0উপযমরট - সমদ: 359,82,00

টমরট: 775,82,00 654,37,00 988,18,00 359,82,00 0 0 416,00,00 416,00,00
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15401 - সরচবরলয়, ডরক ও টটরলযররগরযররগ রবভরগঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনযশররধতবরযজটরববরণঅর রননরতক

গপ/টকরড

পকল

টকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরযজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(টসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরযজট

অধধনস সনসর/দপর: 1540101 - সরচবরলয়, ডরক ও টটরলযররগরযররগ রবভরগ

টমরট

পকল

সরহরয

224238900 বরনলরযদশ টটরলযররগরযররগ রনয়নণ করমশন ভবন রনম ররণ   (০১/০৪/২০১৮ - ৩১/১২/২০২১) অনযমররদত

আবতরক বয়

56,00 35,00 47,00 56,0038 অনরন বয়

56,00 35,00 47,00উপযমরট - আবতরক বয়: 56,00

মলধন বয়

49,44,00 39,65,00 84,53,00 49,44,0042 পকল মলধন বয়

49,44,00 39,65,00 84,53,00উপযমরট - মলধন বয়: 49,44,00

টমরট: 50,00,00 40,00,00 85,00,00 50,00,00

224266800 টসসর টবস টসশন সরপযনর মরধযম দগ রম ও পততন অঞযল টটরলটক টনটওয়রকর কভরযরজ শরকশরলধকরণ (০১/১০/২০১৮ - 

৩০/১০/২০২১) অনযমররদত

আবতরক বয়

0 1,05,00 23,23,00 038 অনরন বয়

0 1,05,00 23,23,00উপযমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 266,50,00 328,23,00 042 পকল মলধন বয়

0 266,50,00 328,23,00উপযমরট - মলধন বয়: 0

সমদ

12,00,00 0 0 12,00,0072 আরর রক সমদ

12,00,00 0 0উপযমরট - সমদ: 12,00,00

টমরট: 12,00,00 267,55,00 351,46,00 12,00,00

224282800 * রডরজটরল করযনকটরভট শরকশরলধকরযণ সইরচন ও টরনরমশন টনটওয়রকর উনয়ন (০১/০১/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২১) অনযমররদত

আবতরক বয়

0 2,58,00 44,68,00 038 অনরন বয়

0 2,58,00 44,68,00উপযমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 42,42,00 70,71,00 042 পকল মলধন বয়

0 42,42,00 70,71,00উপযমরট - মলধন বয়: 0

সমদ

49,50,00 0 0 49,50,0072 আরর রক সমদ

49,50,00 0 0উপযমরট - সমদ: 49,50,00

টমরট: 49,50,00 45,00,00 115,39,00 49,50,00

224297700 চটগরম রমরসররই অর রননরতক অঞযল টটরলযররগরযররগ টনটওয়রকর সরপন (০১/০৭/২০১৯ - ৩১/১২/২০২১) অনযমররদত

আবতরক বয়

5,00 8,35 8,00 5,0031 কম রচররধযদর পরতদরন (Compensation)

2,73,00 53,65 1,61,00 2,73,0032 পণ ও টসবরর ববহরর

2,78,00 62,00 1,69,00উপযমরট - আবতরক বয়: 2,78,00
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15401 - সরচবরলয়, ডরক ও টটরলযররগরযররগ রবভরগঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনযশররধতবরযজটরববরণঅর রননরতক

গপ/টকরড

পকল

টকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরযজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(টসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরযজট

অধধনস সনসর/দপর: 1540101 - সরচবরলয়, ডরক ও টটরলযররগরযররগ রবভরগ

টমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

17,22,00 8,76,00 33,31,00 17,22,0041 অআরর রক সমদ

17,22,00 8,76,00 33,31,00উপযমরট - মলধন বয়: 17,22,00

টমরট: 20,00,00 9,38,00 35,00,00 20,00,00

224329700 বরনলরযদযশর আনজরররতক টটরলযররগরযররগ ববসর সমসররযণর লযকত ততধয় সরবযমররন কতরবল সরপন (০১/০১/২০২১ - 

৩০/০৬/২০২৪) অনযমররদত

মলধন বয়

0 5,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 5,00 0উপযমরট - মলধন বয়: 0

সমদ

150,00,00 0 0 150,00,0072 আরর রক সমদ

150,00,00 0 0উপযমরট - সমদ: 150,00,00

টমরট: 150,00,00 5,00 0 150,00,00

224335700 রবটরসএল এর আইরপ টনটওয়রকর উনতকরণ ও সমসররণ (০১/০৪/২০২১ - ৩১/১২/২০২৩) অনযমররদত।

সমদ

145,00,00 0 0 145,00,0072 আরর রক সমদ

145,00,00 0 0উপযমরট - সমদ: 145,00,00

টমরট: 145,00,00 0 0 145,00,00

টমরট - সরচবরলয়, ডরক ও টটরলযররগরযররগ রবভরগ: 1295,11,00 1034,69,00 1775,11,00 809,11,00 0 0 486,00,00 486,00,00

টমরট - সরচবরলয়, ডরক ও টটরলযররগরযররগ রবভরগ: 1295,11,00 1034,69,00 1775,11,00 809,11,00 0 0 486,00,00 486,00,00
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15402 - বরনলরযদশ টপরস অরফসঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনযশররধতবরযজটরববরণঅর রননরতক

গপ/টকরড

পকল

টকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরযজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(টসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরযজট

অধধনস সনসর/দপর: 1540201 - পধরন করর ররলয়, বরনলরযদশ টপরস অরফস

টমরট

পকল

সরহরয

222012100 বরনলরযদশ টপরস অরফযসর জন  অযটরযমরযটড টমইল পযসরসন টসনরর রনম ররণ সমধকর (০১/০৭/২০২১ - ৩০/০৬/২০২২) অনযমররদত।

আবতরক বয়

1,00 0 0 1,0031 কম রচররধযদর পরতদরন (Compensation)

4,87,00 0 0 4,87,0032 পণ ও টসবরর ববহরর

4,88,00 0 0উপযমরট - আবতরক বয়: 4,88,00

মলধন বয়

10,00 0 0 10,0041 অআরর রক সমদ

10,00 0 0উপযমরট - মলধন বয়: 10,00

টমরট: 4,98,00 0 0 4,98,00

224094400 * জররজধণ র ডরকঘরসমযহর রনম ররণ/পননরনম ররণ (২য় পর ররয়) (১ম সনযশররধত) (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনযমররদত

আবতরক বয়

8,00 7,00 20,00 8,0031 কম রচররধযদর পরতদরন (Compensation)

1,52,00 93,00 80,00 1,52,0032 পণ ও টসবরর ববহরর

1,60,00 1,00,00 1,00,00উপযমরট - আবতরক বয়: 1,60,00

মলধন বয়

38,40,00 24,00,00 94,00,00 38,40,0041 অআরর রক সমদ

38,40,00 24,00,00 94,00,00উপযমরট - মলধন বয়: 38,40,00

টমরট: 40,00,00 25,00,00 95,00,00 40,00,00

224094500 ঢরকর শহযর ডরক অরধদপযরর কমরকতরর কম রচররধযদর জন আবররসক ভবন রনম ররণ (১ম সনযশররধত) (০১/০১/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনযমররদত

আবতরক বয়

0 13,54 13,60 031 কম রচররধযদর পরতদরন (Compensation)

0 50,46 50,40 032 পণ ও টসবরর ববহরর

0 64,00 64,00উপযমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 29,62,00 29,63,00 041 অআরর রক সমদ

0 29,62,00 29,63,00উপযমরট - মলধন বয়: 0

টমরট: 0 30,26,00 30,27,00 0

224239100 টমইল পযসরসন ও লরজরসক সররভ রস টসনরর রনম ররণ (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনযমররদত (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

0 42,50 0 031 কম রচররধযদর পরতদরন (Compensation)

0 3,63,50 0 032 পণ ও টসবরর ববহরর

0 4,06,00 0উপযমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 15,94,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 15,94,00 1,00উপযমরট - মলধন বয়: 0

টমরট: 0 20,00,00 1,00 0
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15402 - বরনলরযদশ টপরস অরফসঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনযশররধতবরযজটরববরণঅর রননরতক

গপ/টকরড

পকল

টকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরযজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(টসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরযজট

অধধনস সনসর/দপর: 1540201 - পধরন করর ররলয়, বরনলরযদশ টপরস অরফস

টমরট

পকল

সরহরয

224266700 * ডরক অরধদপযরর টভসত অবকরঠরযমর  উনয়ন ও সমসররণ  (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনযমররদত

আবতরক বয়

20,00 10,00 55,00 20,0031 কম রচররধযদর পরতদরন (Compensation)

5,20,00 3,40,00 3,45,00 5,20,0032 পণ ও টসবরর ববহরর

5,40,00 3,50,00 4,00,00উপযমরট - আবতরক বয়: 5,40,00

মলধন বয়

74,60,00 76,50,00 146,00,00 74,60,0041 অআরর রক সমদ

74,60,00 76,50,00 146,00,00উপযমরট - মলধন বয়: 74,60,00

টমরট: 80,00,00 80,00,00 150,00,00 80,00,00

টমরট - পধরন করর ররলয়, বরনলরযদশ টপরস অরফস: 124,98,00 155,26,00 275,28,00 124,98,00

টমরট - বরনলরযদশ টপরস অরফস: 124,98,00 155,26,00 275,28,00 124,98,00

টমরট - ডরক ও টটরলযররগরযররগ রবভরগ: 2050,39,001189,95,001420,09,00 934,09,00 0 0 486,00,00 486,00,00


