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বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

১. �িমকা  

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ �ব�ার উ�য়ন ও দ� িনয়�েণর �ােথ � বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ আইন ২০০১ 
(২০০১ সেনর ২৮ নং আইন) �মাতােবক িবগত ৩১ জা�য়াির ২০০২ ি�. বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন গ�ত হয়।    

২. �পক� (Vision)  

�দেশর আথ �সামািজক  উ�য়ন  �রাি�ত ও �সংহত করা,  �হ�ম  জনেগা�ীর  জ� এক� িনভ�রেযা�, �ি�সংগত �য়-
সােপ� ও আ�িনকমােনর �টিলেযাগােযাগ �সবা �দান এবং �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর ��ে� �বষ� �রীকরেণর �ব�া 
�হণ।  

৩. অিভল�� (Mission) 

�ািত�ািনক উ�য়ন ও আ�িনক ��ি� অিভেযাজেনর মা�েম সা�য়ী মানস�� এবং আ�জ�ািতকমােনর �টিলেযাগােযাগ 
�সবা িনি�তকরণ।      

৪. �ধান কায �াবলী  

 বাংলােদেশ �টিলেযাগােযাগ �ব�া �াপন, পিরচালন ও র�ণােব�ণ এবং �টিলেযাগােযাগ �সবা �দান িনয়�ণ ও �সবা 
খােত উৎকষ � সাধন।  

 �দশীয় �াহকগেণর উপর আেরািপত চােজ�র হার এবং �টিলেযাগােযাগ �সবার �া�তা, মান ও �বিচে�র �াপাের তােদর 
�াথ � র�া করা। �টিলেযাগােযােগর ��ে� গেবষণা ও উ�য়ন এবং �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর ��ে� উ�াবনী কায ��ম 
ও িবিনেয়াগেক উৎসাহ �দান। 

 �াহকগেণর সামািজক অথ �ৈনিতক �াথ � র�া ও তাহােদর �েয়াজন অ�সাের যথাযথ সাড়া �দওয়া এবং �টিলেযাগােযাগ 
�সবা �দানকারীর িব�মান িকংবা স�া� পীড়ন�লক বা �বষ��লক আচরণ বা কায �কলাপ িনয়�ণ ও �রীকরেণর �ব�া 
করা। 

 উ�ত �টিলেযাগােযাগ �সবা �দান িনি�ত করার লে�� উ� �সবা �দানকারীগেণর মে� পার�ািরক �িতেযািগতা�লক 
পিরি�িত বজায় রাখা এবং এেত উৎসাহ �দান। �টলেযাগােযােগর একা�তা (Privacy) র�ার �ব�া িনি�ত করা। 

 বাংলােদশ এবং বিহ �িব� হেত �টিলেযাগােযাগ ও ই�ারেনট সং�া� ত� সং�হ এবং বাংলােদেশ এেদর �ভাব স�েক� 
পয �ােলাচনা করা এবং তদ�সাের �েয়াজনীয় �ব�া �হণ বা ���মত সরকােরর িনকট �পািরশ করা। �টিলেযাগােযাগ 
�সবা �দােনর ��ে� এক� �সবার আয় হেত অ� �সবা খােত ভ��িক (Subsidy) �দান সং�া� নীিতমালা �ণয়ন ও 
আইনগত �ব�া �হণ। 

 �টিলেযাগােযাগ �ব�ায় ��ু পিরেবশ ও �াহক স�ি� �ি�র জ� �টিলেযাগােযাগ খােতর পিরচালন-প�িত �যমন-�াহক 
িনব�ন �ি�য়া, �মাবাইল না�ার �পা��ািবিল� (এমএনিপ) িবষয়ক গাইডলাইন, টাওয়ার �শয়ািরং সং�া� নীিতমালা এবং 
ও ILDTS Policy �ণয়ন। 

 অ�া� �র���ণ � কায ��মস�হ �যমন-জাতীয় িনরাপ�া র�া িবিড-সাট � (BD-CSIRT) গঠন, জনসেচতনতা স�িক�ত 
কায ��ম, অিভেযাগ �ব�াপনা টা�েফাস � গঠন, সামািজক দায়ব�তা তহিবল গঠন, �মাবাইল, িপএস�এন ও 
আইিপ�এসিপ সািভ �েসর �যৗি�ক �ািরফ িনধ �ারণসহ এর ��ু পিরচালন ��িত। 

৫. �কৗশলগত উে��স�হ  

 �দেশর আথ �সামািজক উ�য়ন �রাি�ত এবং �সংহত করার লে�� �হ�ম জনেগাি�র জ� এক� িনভ�রেযা�,  
�ি�সংগত �য়-সােপ�  ও আ�িনক মােনর �টিলেযাগােযাগ �সবা �দান এবং এই �সবা �দােনর  ��ে�  �বষ��লক 
�ব�া �িতেরাধ ও অবসানকে� বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ আইন, ২০০১ এর অধীেন ২০০২ সােলর ৩১ জা�য়াির 
বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন �িতি�ত হয়। উ� আইেন িনে�ািলিখত উে���িল িনধ �ারণ কের �দয়া হয়।  
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 বাংলােদশ সামািজক ও অথ �ৈনিতক উ�য়ন �রাি�ত এবং �সংহত করেত পাের এমন এক� �টিলেযাগােযাগ �ব�ার     
���ল উ�য়ন এবং তােত উৎসাহ দান। 

 বাংলােদশর িবরাজমান অথ �ৈনিতক ও সামািজক বা�বতা অ�সাের যত�র স�ব �হ�ম জনেগাি�র জ� এক� 
িনভ�রেযা�, �ি�সংগত �য়-িনভ�র ও আ�িনক মােনর �টিলেযাগােযাগ �সবা ও ই�ারেনট �সবা �াি�র �েযাগ িনি�ত 
করা। 

 জাতীয় ও আ�জ�ািতক পিরসের �িতেযািগতা করার মত এক� িনভ �রেযা� ও আ�িনক মােনর �টিলেযাগােযাগ �সবা ও 
ই�ারেনট �সবা �দান িনি�ত করা। 

 �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােনর ��ে� �বষ��লক �ব�া �িতেরাধ ও অবসান, �িতেযািগতা�লক এবং বাজার�খী 
�ব�ার উপর �মবধ �মান হাের িনভ �রতা অজ�ন এবং সংগিত �রেখ যথাযথ ��ে� কিমশেনর কায �কর িনয়�ণ িনি�ত করা 
এবং 

 �তন �তন �টিলেযাগােযাগ �সবা �বত�ন এবং �দিশ ও িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ খােত 
িবিনেয়াগ করার জ� অ��ল পিরেবশ �ি� করা।  

৬. িবগত িতন বছেরর অজ�নস�হ  

 িবগত িতন অথ �বছের �মাবাইল �াহক ১৫.০৯ �কা� এবং ই�ারেনট �াহক ৮.৭৭ �কা�েত উ�ীত হেয়েছ। �টিলেডনিস� 
৯২.৬৭ এবং ই�ারেনট �ডনিস� ৫৩.৬৫ এ উ�ীত হেয়েছ। আ�জ�ািতক ভেয়স কেলর আ�ঃসংেযাগ �দােনর জ� ২৬� 
ICX লাইেস�, আ�জ�ািতক ডাটা আদান �দােনর জ� ৩৫� IIG লাইেস�, �ত গিতস�� ডাটা সািভ �েসর জ� ৪� 
BWA লাইেস�, ৫� �া�িমশন �নটওয়াক� NTTN লাইেস�, ই�ার�াশনাল �টিরে�য়াল ক�াবেলর জ� ৭� ITC এবং 
I.P Telephone এর জ� ৩৬� আইিপ�এসিপ লাইেস�, ৪� 4G/LTE Cellular mobile Phone Services লাইেস�, 
০৪� টাওয়ার �শয়ািরং লাইেস�, ৫৬� �টিলকিমউিনেকশন� ভ�া� এ�ােডড সািভ �েসস এবং ০১� Mobile Number 

Portability (MNP) লাইেস� ই��/ নবায়ন করা হেয়েছ। 

 ��ি� িনরেপ� তর�ঁ বরা� �দানসহ 4G/LTE ��ি� �বত�েনর লে�� উ�ু� িনলােমর মা�েম �স�লার �মাবাইল  
অপােরটরেদর অ��েল ১৫.৬ + ১৫.৬ �ম: হা: = ৩১.২ �ম: হা: তর� বরা� �দান করা হেয়েছ। �দেশ বত�মােন 3G 
�াহক সং�া ৬.৫ �কা� 4G �াহক সং�া ০.৫০ �কা�। িবগত ৩ অথ �বছের �মাট ১৪,৭১৯.৭৮ �কা� টাকা রাজ� 
আহিরত হেয়েছ। 

 বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন )িব�আরিস (ক��ক বা�বািয়ত “ব�ব� �ােটলাইট উৎে�পণ �ক�” শীষ �ক 
�কে�র আওতায় িব�আরিস এবং Thales Alenia Space, France এর মে� �া�িরত �ি� অ�যায়ী �ােটলাইট 
িনম �াণ, �টি�ং কায ��ম ও ল� ক�াে�ইন স�� কের গত ১২ �ম ২০১৮ তািরেখ SpaceX, USA এর Falcon 9 
উৎে�পণযান �বহার কের ল� �াড LC39 �থেক “ব�ব� �ােটলাইট -১ ” সফলভােব উৎে�পণ করা হেয়েছ। এছাড়া 
“সজীব ওয়ােজদ উপ�হ-� �ক� (�াইমাির)”, গাজী�র ও “সজীব ওয়ােজদ উপ�হ-� �ক� (�সেক�াির)” �বত�িনয়ায় 
িনম �াণ এবং য�পািত �াপেনর কাজ �শষ হেয়েছ।   

৭. সং�ার Key Performance Indicators  (KPI)  

 �টিলেযাগােযাগ �সবার লাইেস� ই��/নবায়ন এবং লাইেস� ও পারিমেটর আওতায় �সবা ও তর� স�িক�ত িবিভ� িফ 
ও চাজ� আদায়।      

৮. সম�া ও চ�ােল�স�হ  

 সমেয়র সােথ সােথ �টিলেযাগােযাগ িশে�র পিরিধ িব�ত হওয়ােত িবিভ� ক�াটাগিরেত ��র সং�ক লাইেস� �দান করা 
এবং �সই সােথ তােদর �বসািয়ক �াথ � র�া কের সরকােরর �া� রাজ� অজ�েনর িবষয়� িনি�ত করা িব�আরিস’র 
এক� বড় চ�ােল� । ��ি� িনরেপ�তার ন�ন ধারায় এসকল লাইেস�ধারীর অব�ান ও �েযাগ িনধ �ারণ করাও ����ণ � 
চ�ােল�। International Long Distance Telecommunication Service (ILDTS) পিলিস-২০১০  পয �ােলাচনা কের 
সমেয়াপেযাগী এক� ন�ন পিলিস করার কায ��ম �� হেয়েছ। তেব ন�ন পিলিসেত �য ধরেণর পিরবত�ন আসেব বেল 
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আশা করা যাে� �স ধরেণর পিরবত�েনর �ভাব িবে�ষণ সােপে� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ কের ই�াি�েত এক� সা� 
অব�া বজায় রাখা িব�আরিস’র জ� সবেচেয় বড় চ�ােল�। 

 িবিভ� কারেণ ভেয়স এবং ডাটা িভি�ক �সবার মান িনেয় �াহক মহেল অস�ি� িবরাজমান। আ�জ�ািতকভােব �ী�ত 
�টিলকম �সবার মােনর সােথ সংগিত �রেখ িব�আরিস �টিলকম �সবার মান িনধ �ারণ কের �েয়াজনীয় �র�েলশন �ণয়ন 
কেরেছ এবং তদা�যায়ী �টিলকম �সবা �দানকারী �িত�ানস�হেক �সবার মান িনি�ত করার লে�� �েয়াজনীয় 
িনেদ �শনা �দান করা হে�। পাশাপািশ িব�আরিস’র িনজ� য�পািত �বহার কের �দশ�ািপ �াইভ �ট� কায ��ম চলমান 
রেয়েছ। তারপরও �কায়ািল� অব সািভ �স আশা��প নয়, এ িবষেয় �াহকেদর চািহদা অ�যায়ী �সবার মােনা�য়ন করা 
িব�আরিস’র জ� এক� বড় চ�ােল�।   

 বত�মােন �মাবাইল অপােরটরগণ �েয়াজেনর �লনায় অ��ল পিরমাণ তর� �বহার করেছ। ফল�িতেত তােদর �দ� 
�সবার মান সে�াষজনক নয়। �মাবাইল অপােরটরগণ �সবার মান�ি�র জ� িতন ধরেনর প�িত অ�সরণ করেত পাের- 
��ক�াম বরাে�র পিরমাণ �ি�, অিধক পিরমাণ �াপনা/ িব�এস �াপন এবং ��ক�াল এিফিসেয়� অত�া�িনক 
��ি�র �বহার। ��ক�াম বরাে�র পিরমাণ �ি� কের �সবার মান �ি� করা সহজতর এবং পিরেবশ বা�ব। �িথবীর 
অ�া� �দেশর �মাবাইলেফান অপােরটরেদর তরে�র �বহার বাংলােদেশর �থেক �লনা�লকভােব অেনক �বশী। ২০২১ 
সাল নাগাদ �মাট ২৫৩ �মগাহাজ� তর� �েয়াজন যার মে� �কবলমা� ১২৯.২ �মগাহাজ� তর� বরা��ত। ১৫৫.৮ 
�মগাহাজ� তর� অবিশ� রেয়েছ, যা �মাবাইল অপােরটরেদর �দান করা স�ব। �মাবাইল অপােরটরগণেক অিধক পিরমাণ 
তর� �হেণ উৎসাহী করার জ� িব�আরিস ক��ক উে�াগ �হণ করা হেলও এখনও আশা��প সাড়া পাওয়া যায়িন।  

 ��ু তর� �ব�াপনার �ােথ � ২০০৯ সােল তর� মিনটিরং এর জ� িব�আরিস ক��ক ‘‘��ংেদিনং িদ �র�েলটির 
ক�াপািস� অব িব�আরিস”-শীষ �ক �কে�র মা�েম ঢাকা, চ��াম, িসেলট, �লনা, রং�র ও ব�ড়ায় ০৬� িফ�ড 
মিনটিরং ��শন, ০৫� �মাবাইল মিনটিরং ��শন এবং ০১� �পােট �বল মিনটিরং ��শন �াপন করা হেয়েছ। িসে�েমর 
য�পািত �েলার �ারা ২০ �মগাহাজ� �থেক ৩ িগগা হাজ� পয �� তর� পিরবী�ণ করা যায়। সা�িতক সমেয় ত���ি�র 
�মবধ �মান িবকাশ সাধেনর মা�েম িব��াপী �টিলেযাগােযাগ �সবার �াপক িব�িত ঘেটেছ। বাংলােদেশ িবগত 
বছর�েলােত �টিলেযাগােযাগ খােত অ�ত�ব � সাফ� অিজ�ত হেয়েছ, ফেল একিদেক িবিভ� �টিলেযাগােযাগ �সবা ও 
�াহক সং�া �যমন �বেড় চেলেছ অ� িদেক উ�তর �াে� িনত� ন�ন �টিলেযাগােযাগ �সবা �াি�র স�াবনা �মশ �ি� 
পাে�। বত�মান ���াপেট িসে�েমর সাহাে� তর� পিরবী�ণ এবং ত�-উপা�স�হ পয �েব�ণ ও িবে�ষেণর জ� 
স�ওয়�ারগত স�মতার িদকস�হ �বই সীিমত মেম � �তীয়মান হেয়েছ। িব�মান িসে�ম�েত ওয়াইড�া� িরিসভার 
িফ�ার, ই�ারেনট �ািপং �িবধা, িফ�ে�ংথ �ািপং �িবধা, অেটােম�ক ই�ারেফের� িডেটকশন (এলাম �ফাংশন), 
অত�া�িনক িডিজটাল িসগনাল পয �েব�ণ ইত�ািদ �িবধাস�হ সি�েবশ কের আ�িনকায়ন �েয়াজন। 

 রা�ীয় ও জন িনরাপ�া িবধান এবং �টিলেযাগােযাগ িশে� সরকােরর রাজ� িনি�তকে� অৈবধ িভওআইিপ �রাধ, 
�মাবাইল িসম এর অপ�বহার �রাধ এবং অৈবধ হ�া�েসট িনব�ন ইত�ািদ িবষেয় ইেতামে� নানা ধরেণর পদে�প �হণ 
করা হেয়েছ। তেব এসকল পদে�প স�হেক পাশ কা�েয়ও অপ�বহার চলমান। িনরাপ�ার �ােথ � আরও দ� এবং 
সমি�ত িসে�ম �াপন কের এ সকল কম �কা� স�ণ ��েপ ব� করা িব�আরিস’র জ� এক� চ�ােল�।  

 আমােদর জীবনযা�ার আ�ল পিরবত�েন �যসব ��ি�র কথা আমরা �িতিনয়ত �নিছ ত�েদর মে� অ�তম হেলা- 
ই�ারেনট অব িথংস, �ি�ম �ি�ম�া, �কেচইন, িবগডাটা ইত�ািদ। এ�েলার �বহার উ�ত �দশ�েলােত �েমই বাড়েছ। 
আমােদর �দেশও ��পিরসের এ�েলার কায ��ম �� হেয়েছ। �সবা খােত এসব ��ি�র উপেযাগী �বহার �ারা 
জনসাধারণসগ িবিভ� �বসা �িত�ানস�হেক �াহক বা�ব, িনরাপদ ও লাভজনক করা যােব মেম � �তীয়মান। �স অেথ � 
সাধারণ জনগণ �থেক সরকাির ও �বসরকাির সকল �িত�ানস�হ এসব ��ি� �বহােরর �ফল �ভাগ করেব। ন�ন 
এসকল ��ি�স�েহর জ� �েয়াজনীয় নীিতমালা ও অবকাঠােমা গেড় �তালা িব�আরিস’র অ�তম চ�ােল� হেব আগত 
িদন�িলেত।    

৯. ভিব�ৎ পিরক�না  

 5G লাইেস� ই��করণ এবং তর� বরা�করণ; 

 িডিজটাল �ডকাি�ং �ইচওভার; 

 ��ক�াম মিনটিরং িসে�েমর আপে�েডশন এবং স�সারণ; 

 ইউিনফাইড লাইেসি�ং; 
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 একেসস �র�েলশন; 

 আগারগ�েত িব�আরিসর িনজ� ভবন িনম �াণ; 

 Internet Safety Solution(ISS) িনি�তকরণ; 

 TVAS �রিজে�শন �ণ �া�ভােব বা�বায়ন; 

 VSAT গাইডলাইন �ণয়ন ও বা�বায়ন; 

 ইনফা�াকচার �শয়ািরং গাইডলাইন জাির; 

 আইএসিপ লাইেসি�ং গাইডলাইন বা�বায়ন;  

 লাইেসি�ং �র�েলশন সংেশাধন কের জািরকরণ  

 �টিলেযাগােযাগ �সবাস�েহর �� �াস;    

 �ািরফ মিনটিরং িসে�ম �াপন; 

 সাব�াইবার �ভিরেফেকশন ও কােনকশন অ�াি�েভশ� িসে�েমর উ�য়ন; 

 ভি�ষৎ ��ি� এর িবকােশ �েয়াজনীয় গেবষণা সহায়তা;   

 �মাবাইল ফাই�ানিশয়াল সািভ �েসর িবকাশ; 

 ই�ারেনট িমিডয়ােম িনরাপ�া িনি�তকরেণ িসে�ম �াপন; 

 Consumer ��ােটকশন নীিতমালা িনি�তকরেণ িসে�ম �াপন; 

 �াহক অিভেযাগ �ব�াপনার উ�য়নসহ নানািবধ পিরক�না।   

১০. সং�ার ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত, ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও অ�েমািদত এবং ২০১৭-১৮ 
অথবছেরর �মাট আয়, �মাট �য় ও �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) িন��প:   

                                                                                                               (ল� টাকায়) 

�িমক িববরণ  বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)

১ �মাট আয় 310000.00 302500.00 383121.01 644536.40

২ �মাট �য় 60289.75 45674.90 29862.09 18239.72

৩ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত) 249710.25 256825.10 353258.92 626296.68
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১১. বােজট পয �ােলাচনা 

ক. পিরচালন ��া� 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন  আইএসিপ/ িভ�াট, ২� �রাল �টিলেফান এবং ৪� �মাবাইল 

�ফােনর (�ামীণ, বাংলািলংক, রিব ও �টিলটক) এর কায �াবিল িনয়�ণ কের থােক। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ৪� �মাবাইল 

�ফান �কা�ািনর সব �েমাট �াহক সং�া িছল ১৫.০৯ �কা�। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 

�া�িলত বােজেট �মাবাইল �ফান �াহক সং�া �ি� �পেয় যথা�েম ১৬.৬০ �কা� ও ১৮.২৬ �কা� হেব বেল িহসাব করা 

হেয়েছ। উি�িখত ৪� �মাবাইল �কা�ািনর মে� �ামীন �মাবাইল �ফােনর �াহক সং�া সব �ািধক। উি�িখত ৪� �মাবাইল 

�ফান �িত�ােনর ও অ�া� অপােরটরেদর লাইেস� িফ, চাজ�, রয়�াল�, ি�েকােয়ি� চাজ�, সািভ �স চাজ� ইত�ািদ বাবদ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ৩০২৫.০০ �কা� ও ৩১০০.০০ 

�কা� টাকা আয় করেব বেল আশা করা যাে�। অপরিদেক উ� সমেয় বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশেনর 

কিমশনার, কম �কত�া-কম �চারীেদর �বতন-ভাতািদ, ভিব� তহিবল, �মরামত ও র�ণােব�ণ, �িশ�ণ ইত�ািদ বাবদ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ১৯৩.৫১ �কা� ও ২২২.৭৩ �কা� 

টাকা �য় হেব বেল িহেসেব করা হেয়েছ। উি�িখত সমেয় �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ২৮৩১.৪৮ �কা� 

ও ২৮৭৭.২৮ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ৬৩১১.৭৭ �কা� টাকা। সং�ার ��ত 

আেয়র �লনায় সংেশািধত বােজেট রাজ� আয় �াস পাওয়ার কারণ �লতঃ উি�িখত সমেয় িব�আরিস ক��ক ৩িজ ও 

৪িজ লাইেস� িব�েয়র কথািছল িক� উ� কায ��ম �হীত না হওয়ায় রাজ� আয় �াস পােব। সং�ার গঠন সং�া� আইন 

অ�যায়ী �মাট আয় �থেক কিমশেনর যাবতীয় �য় (অথ �াৎ রাজ� ও �লধনী �য়) িনব �ােহর পর স�ণ � উ�ৃ� অথ � 

িব�আরিস সরকাির �কাষাগাের জমা �দান কের থােক। 

খ.  আয়-�য় 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন (িব�আরিস) ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ 

অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ৩০২৫.০০ �কা� ও ৩১০০.০০ �কা� টাকা আয় করেব বেল আশা করা যাে�। 

কিমশেনর কিমশনার, কম �চারীেদর �বতন-ভাতািদ, �শাসিনক �য়, �লধনী �য় ও অ�া� �য় বাবদ যথা�েম ৪৫৬.৭৪ 

�কা� ও ৬০২.৯০ �কা� টাকা �য় হেব বেল িহেসব করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের কিমশেনর কিমশনার, কম �কত�া-

কম �চারীেদর �বতন-ভাতািদ, �শাসিনক �য়, অ�া� �য় এবং �লধণ খােত �য়সহ সব � �মাট �য় হেয়িছল ১৮২.৪০ 

�কা� টাকা এবং �য় উ�� আয় হেয়িছল ৬২৬২.৯৭ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ 

অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট ২৫৬৮.২৫ �কা� ও ২৪৯৭.১০ �কা� টাকা �য় উ�ৃ� আয় হেব বেল আশা করা যাে�। 

কিমশেনর আইন অ�যায়ী িব�আরিস উ� উ�ৃ� অথ � সরকাির �কাষাগাের জমা �দান কের সরকােরর রাজ� বােজেট 

উে�খেযা� অবদান রাখেব বেল আশা করা যাে�। 

গ.  �নাফা ও তহিবল �বাহ 

কিমশেনর �য় উ�ৃ� আয়, অবচয় ও অ�া� বাবদ ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 

�া�িলত বােজেট যথা�েম ২৮৪৬.৪৮ �কা� ও ২৮৯২.২৭ �কা� টাকার তহিবেলর �যাগান হেব বেল আশা করা যাে�। 

কিমশন ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �ায়ী পিরচালন স�ি�েত যথা�েম 

২৬৩.২৩ �কা� ও ৩৮০.১৭ �কা� টাকা িবিনেয়াগ এবং আয় �থেক �য় িনব �ােহর পর উ�ৃ�/সমাপনী অথ � সরকাির 
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�কাষাগাের জমা �দােনর পর �কান উ�ৃ�/ঘাটিত তহিবল থাকেব না। ২০১৭-১৮ অথ �বছের িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল 

৪৮.৮০ �কা� টাকা। উি�িখত সমেয়ও �কান�প উ�ৃ�/ঘাটিত তহিবল িছল না। 

ঘ.  �লধন কাঠােমা 

২০১৮ সােলর ৩০�শ �ন কিমশেনর �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৮৯৭৪.৮৩ �কা� টাকা এবং ঋণ �লধন 

অ�পাত িছল ০:১০০। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবিনেয়াগ �ি�র ফেল 

�মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় যথা�েম ১১৮০৬.৩১ �কা� ও ১৪৬৮৩.৫৯ �কা� টাকায় দ�ড়ােব বেল িহসাব করা 

হেয়েছ।  

ঙ.  সরকাির �কাষাগাের �েদয়  

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন আইএসিপ, িভ�াট, �মাবাইল, �রাল �টিলেফান ইত�ািদ �িত�ান 

হেত লাইেস� িফ, রয়�াল�, ি��েয়ি� সািভ �স চাজ� ইত�ািদ বাবদ �া� অথ � হেত কিমশেনর পিরচালন ও �লধনী �য় 

বাদ �দয়ার পর সং�ার গঠন সং�া� আইনা�যায়ী অবিশ� অথ � সরকাির �কাষাগাের জমা �দান কের থােক। ২০১৮-১৯ 

অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ২৫৬৮.২৫ �কা� ও ২৪৯৬.৭১ �কা� টাকা 

সরকাির �কাষাগাের জমা �দান করেব বেল আশা করা যাে�। কিমশন ২০১৭-১৮ অথ �বছের ৬২৬২.৯৭ �কা� টাকা 

সরকাির �কাষাগাের জমা �দান কের। 

চ.  জনবল  

২০১৭-১৮ অথ �বছের বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশেনর ৩৬৯� ম�ির�ত পেদর িবপরীেত অিনয়িমত 

�িমকসহ �মাট জনবেলর সং�া িছল ২৭৭ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 

উভয় বােজেট এই জনবেলর �ত�ািশত সং�া ৩৫২ জন কের হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের কম� 

�িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৬,২৪,১০৫.০০ টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ 

অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট কম� �িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ �ি� �পেয় যথা�েম ৭,৩৩,২৩৯.০০ টাকা ও 

৮,৮৯,৪৮৯.০০ টাকায় দ�ড়ােব বেল অ�মান করা যাে�। বাৎসিরক �বতন �ি� / ইনি�েম� �দােনর কারেণ কম� �িত 

গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ �ি� �পেয়েছ। 

 

�িত� খােত �েয়র ��ে� আিথ �ক িবিধ-িবধান অ�সরণ করেত হেব। 

<BTRC Write-up-Jm> 



২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পিরমান ( �মাবাইল �ফান �াহক সং�া): 

লাখ �াহক . ১ �ামীণ �মাবাইল �ফান �াহক সং�া ৮৩৬.৯৬ ৭৬০.৮৭ ৬৮২.৪৮ ৬৯১.৭০

লাখ �াহক . ২ রিব �মাবাইল �ফান �াহক সং�া ৫৪১.২২ ৪৯২.০২ ৪৩৪.৯৩ ৪৪৭.২৯

লাখ �াহক . ৩ িস�েসল �মাবাইল �ফান �াহক সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ �াহক . ৪ বাংলািলংক �মাবাইল �ফান �াহক সং�া ৪০২.৭১ ৩৬৬.১০ ৩৩৯.৬৭ ৩৩২.৮২

লাখ �াহক . ৫ �টিলটক �মাবাইল �ফান �াহক সং�া ৪৫.৫৪ ৪১.৪০ ৪৬.৪৩ ৩৭.৬৪

লাখ �াহক . ৬ এয়ারেটল �মাবাইল �ফান �াহক সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ �াহক . ৭ অ�া� �মাবাইল �ফান �াহক সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ �াহক . ৮ �মাট �মাবাইল �ফান �াহক সং�া ১৮২৬.৪৩ ১৬৬০.৩৯ ১৫০৩.৫১ ১৫০৯.৪৫

�মাবাইল �ফান কল সং�া(��ত �লাকাল কল িমিনট): 

লাখ িমিনট . ৯ �ামীণ �মাবাইল �ফান কল িমিনট ১৭২৮৪০৫.২১ ১৬৪৬১০০.২০ ০.০০ ১৫৬৭৭১৪.৪৮

লাখ িমিনট . ১০ রিব �মাবাইল �ফান কল িমিনট ৮৩০৫০৪.৮৯ ৭৯০৯৫৭.০৪ ০.০০ ৭৫৩২৯২.৪২

লাখ িমিনট . ১১ িস�েসল �মাবাইল �ফান কল িমিনট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ িমিনট . ১২ বাংলািলংক �মাবাইল �ফান কল িমিনট ৫৫৯৯৬৮.৫৫ ৫৩৩৩০৩.৩৮ ০.০০ ৫০৭৯০৭.৯৮

লাখ িমিনট . ১৩ �টিলটক �মাবাইল �ফান কল িমিনট ৬২০৩৫.০৭ ৫৯০৮১.০২ ০.০০ ৫৬২৬৭.৬৪

লাখ িমিনট . ১৪ এয়ারেটল �মাবাইল �ফান কল িমিনট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ িমিনট . ১৫ অ�া� �মাবাইল �ফান কল িমিনট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ িমিনট . ১৬ �মাট �মাবাইল �ফান কল িমিনট(�লাকাল) ৩১৮০৯১৩.৭২ ৩০২৯৪৪১.৬৪ ০.০০ ২৮৮৫১৮২.৫২

�মাবাইল �ফান কল সং�া(��ত িবেদশ কল িমিনট) : 

লাখ িমিনট . ১৭ �ামীণ �মাবাইল �ফান কল িমিনট ৭২১৯৩.৬২ ৯০২৪২.০৩ ০.০০ ১১২৮০২.৫৪

লাখ িমিনট . ১৮ একেটল/রিব �মাবাইল �ফান কল িমিনট ৪২৫৪৭.১১ ৫৩১৮৩.৮৯ ০.০০ ৬৬৪৭৯.৮৬

লাখ িমিনট . ১৯ িস�েসল �মাবাইল �ফান কল িমিনট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ িমিনট . ২০ বাংলািলংক �মাবাইল �ফান কল িমিনট ১৬৪০৭.৫৫ ২০৫০৯.৪৪ ০.০০ ২৫৬৩৬.৮০

লাখ িমিনট . ২১ �টিলটক �মাবাইল �ফান কল িমিনট ৫১০.১৫ ৬৩৭.৬৮ ০.০০ ৭৯৭.১০

লাখ িমিনট . ২২ ওয়ািরদ/এয়ারেটল �মাবাইল �ফান কল িমিনট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ িমিনট . ২৩ অ�া� �মাবাইল �ফান কল িমিনট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ িমিনট . ২৪ �মাট �মাবাইল �ফান কল িমিনট (িবেদশ) ১৩১৬৫৮.৪৩ ১৬৪৫৭৩.০৪ ০.০০ ২০৫৭১৬.৩০

ই�ারেনট �াহক সং�া : 

লাখ �াহক . ২৫ �ামীণ �মাবাইল ই�ারেনট �াহক সং�া ৫১২.৬২ ৪২৭.১৮ ০.০০ ৩৫৫.৯৮

লাখ �াহক . ২৬ একেটল  �মাবাইল ই�ারেনট �াহক সং�া ৩৮৩.৫৪ ৩১৯.৬২ ০.০০ ২৬৬.৩৫

লাখ �াহক . ২৭ িস�েসল  �মাবাইল ই�ারেনট �াহক সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ �াহক . ২৮ বাংলািলংক  �মাবাইল ই�ারেনট �াহক সং�া ২৭৬.০৬ ২৩০.০৫ ০.০০ ১৯১.৭১

লাখ �াহক . ২৯ �টিলটক  �মাবাইল ই�ারেনট �াহক সং�া ৮.৯৪ ৭.৪৫ ০.০০ ৬.২১

লাখ �াহক . ৩০ এয়ারেটল �মাবাইল ই�ারেনট �াহক সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ �াহক . ৩১ অ�া�  �মাবাইল ই�ারেনট �াহক সং�া ৬০.৫৮ ৫৯.১০ ৮৪৭.১৬ ৫৭.৬৬

লাখ �াহক . ৩২ �মাট  �মাবাইল ই�ারেনট �াহক সং�া ১২৪১.৭৪ ১০৪৩.৪০ ৮৪৭.১৬ ৮৭৭.৯১

 ৬১৩  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

অ�া� সংেযাগ সং�া : 

লাখ সং�া . ৩৩ �ামীণ �মাবাইল অ�া� সংেযাগ সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ সং�া . ৩৪ রিব �মাবাইল অ�া� সংেযাগ সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ সং�া . ৩৫ িস�েসল �মাবাইল অ�া� সংেযাগ সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ সং�া . ৩৬ বাংলািলংক �মাবাইল অ�া� সংেযাগ সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ সং�া . ৩৭ �টিলটক �মাবাইল অ�া� সংেযাগ সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ সং�া . ৩৮ এয়ারেটল �মাবাইল অ�া� সংেযাগ সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ সং�া . ৩৯ অ�া� �মাবাইল অ�া� সংেযাগ সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ সং�া . ৪০ �মাট �মাবাইল অ�া� সংেযাগ সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

রাজ� : 

লাখ টাকা . ৪১ �ামীণ �মাবাইল �ফান �কাং এর �েদয় রাজ� ৬০৮৯৬.৮০ ৫৯৩৬০.৯৬ ৫৩৯৭৩.৫৭ ৬২১০৮.৩৫

লাখ টাকা . ৪২ রিব �মাবাইল �ফান �কাং এর �েদয় রাজ� ৩৩৬৫৯.৮০ ৩২৮২১.২০ ২৮৯২৭.৬৩ ৩৪৩২১.৩৪

লাখ টাকা . ৪৩ িস�েসল �মাবাইল �ফান �কাং এর �েদয় রাজ� ০.০০ ০.০০ ৯০০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৪ বাংলািলংক �মাবাইল �ফান �কাং এর �েদয় রাজ� ১৮৬২৭.৫৩ ১৮১৭৩.৭৩ ২৩২০৫.৪৭ ১৮৯৮৫.৫১

লাখ টাকা . ৪৫ �টিলটক �মাবাইল �ফান �কাং এর �েদয় রাজ� ২৩১৫.৮৭ ২২৬৮.১১ ৫৪৭৪.০০ ২৩৫৩.৫৫

লাখ টাকা . ৪৬ এয়ারেটল �মাবাইল �ফান �কাং এর রাজ� ০.০০ ০.০০ ৭১২৫.৪৯ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৭ অ�া�  রাজ� ১৯৪৫০০.০০ ১৮৯৮৭৬.০০ ২৬৩৫১৪.৮৫ ৫২৬৭৬৭.৬৫

লাখ টাকা . ৪৮ �মাট রাজ�  (৪১+..+৪৭)(তফিসল-ক) ৩১০০০০.০০ ৩০২৫০০.০০ ৩৮৩১২১.০১ ৬৪৪৫৩৬.৪০

টাকা . ৪৯ - �িত �াহক হেত �া� গড় রাজ� ১৬৯.৭৩ ১৮২.১৯ ২৫৪.৮২ ৪২৭.০০

টাকা . ৫০ - �িত �লাকাল কল হেত �া� গড় রাজ� ০.১০ ০.১০ ০ ০.২২

�য় : 

লাখ টাকা . ৫১ �বতন ও ভাতািদ ৩৫০৩.০০ ২৯১৮.৫০ ২৭১২.৫৩ ১৯৭১.০০

লাখ টাকা . ৫২ ভিব� তহিবল ও ��া��ই� ৮২০০.০০ ৮০৫০.০০ ৭৯০৮.০৬ ৭৮২৬.২৩

লাখ টাকা . ৫৩ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৬৩০.৫০ ১২৫.৫০ ১১৩.৫০ ৭২.৯৯

লাখ টাকা . ৫৪ অবচয় ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ৮১৩.৭৬

লাখ টাকা . ৫৫ �িশ�ণ ১৪০.০০ ৯০.০০ ৯০.০০ ৪৪.৮৬

লাখ টাকা . ৫৬ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন, �ি�েক� ইত�ািদ ১৬৩.০০ ১৬৩.০০ ১৫৭.০০ ১২০.৮৪

লাখ টাকা . ৫৭ সমাজ ক�াণ �য় ২১৫.০০ ১১৫.০০ ২১৫.০০ ১১৫.০০

লাখ টাকা . ৫৮ উপে��া িনেয়ােগর জ� �য় ৩২০.০০ ১৫০.০০ ৩০০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫৯ ভ��িক ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬০ পিরেশািধত� �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬১ অ�া� ৭৬০১.২৫ ৬২৩৯.৫০ ৮০২৭.০০ ২৩৯৪.৭০

লাখ টাকা . ৬২ �মাট �য় (৫১+..+৬১) (তফিসল-খ) ২২২৭২.৭৫ ১৯৩৫১.৫০ ২১০২৩.০৯ ১৩৩৫৯.৩৮

% . ৬৩ - �মাট রাজে�র হার ৭.১৮ ৬.৪০ ৫.৪৯ ২.০৭

লাখ টাকা . ৬৪ �য় উ�� আয়/(ঘাটিত) (৪৮-৬২) ২৮৭৭২৭.২৫ ২৮৩১৪৮.৫০ ৩৬২০৯৭.৯২ ৬৩১১৭৭.০২

 ৬১৪  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আয় 

১ ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২ সরকাির  অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ লাইেস� িফ, কর ইত�ািদ  ২৩৫.০০  ২৩৯.০০  ৩৬৯.০২  ১২২.১৫. 

৫ �রিজে�শন ও বািষ �ক িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৬ �সবার জ� �া� িফ  ৩০৬৭৩০.০০  ২৯৯৪৫৭.০০  ৩৭৬৪৪৭.৮৭  ৬২৯৯৮৩.৮৭. 

৭ �কাশনা িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ১০১৫.০০  ৮৩০.৬১  ২৩৭৯.৫৫  ৯৮৭০.৩১. 

১০ �া� ভাড়া  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া�  ২০২০.০০  ১৯৭৩.৩৯  ৩৯২৪.৫৭  ৪৫৬০.০৭. 

১২ �মাট আয়  ৩১০০০০.০০  ৩০২৫০০.০০  ৩৮৩১২১.০১  ৬৪৪৫৩৬.৪০. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ৩৫০৩.০০  ২৯১৮.৫০  ২৭১২.৫৩  ১৯৭১.০০. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৮২০০.০০  ৮০৫০.০০  ৭৯০৮.০৬  ৭৮২৬.২৩. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৬৩০.৫০  ১২৫.৫০  ১১৩.৫০  ৭২.৯৯. 

১৬ অবচয়  ১৫০০.০০  ১৫০০.০০  ১৫০০.০০  ৮১৩.৭৬. 

১৭ �িশ�ণ  ১৪০.০০  ৯০.০০  ৯০.০০  ৪৪.৮৬. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১৬৩.০০  ১৬৩.০০  ১৫৭.০০  ১২০.৮৪. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ২১৫.০০  ১১৫.০০  ২১৫.০০  ১১৫.০০. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ৩২০.০০  ১৫০.০০  ৩০০.০০  ০.০০. 

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া�  ৪৫৬১৮.২৫  ৩২৫৬২.৯০  ১৬৮৬৬.০০  ৭২৭৫.০৪. 

২৪ �মাট �য়  ৬০২৮৯.৭৫  ৪৫৬৭৪.৯০  ২৯৮৬২.০৯  ১৮২৩৯.৭২. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১৭১২৭৭৬৯.৮৯  ১২৯৭৫৮২৩.৮৬  ৯১৩২১৩৭.৬১  ৬৫৮৪৭৩৬.৪৬. 

২৬ �হড অিফস ও ইউিনেটর �য় হার  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ২৪৯৭১০.২৫  ২৫৬৮২৫.১০  ৩৫৩২৫৮.৯২  ৬২৬২৯৬.৬৮. 

 ৬১৫  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০১৯-২০ �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

��ত অ�েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ �ারি�ক  নগদ ও �াংক  ি�িত  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ২৫৬,৮২৫.১০ ২৪৯,৭১০.২৫  ৬২৬,২৯৬.৬৮ ৩৫৩,২৫৮.৯২ . 

৩ অবচয়  ১,৫০০.০০ ১,৫০০.০০  ৮১৩.৭৬ ১,৫০০.০০ . 

৪ অ�া� (নগদ �তীত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৫ �া� ন�ন �লধন  ২৬,৩২৩.৪০ ৩৮,০১৭.০০  ৪,৮৮০.৩৪ ৮,৮৩৯.০০ . 

৬ �া� ঋণ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৭ �ায়ী পিরচালন স�ি� িব�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৮ অ�া� �ায়ী স�ি� িব�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৯ �াংক  ওভার�াফট �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১০ পাওনাদারসহ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ২৮৪,৬৪৮.৫০ ২৮৯,২২৭.২৫  ৬৩১,৯৯০.৭৮ ৩৬৩,৫৯৭.৯২ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৪ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৫ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২৬,৩২৩.৪০ ৩৮,০১৭.০০  ৪,৮৮০.৩৪ ৮,৮৩৯.০০ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৯ ম�দসহ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ১,৫০০.০০ ১,৫০০.০০  ৮১৩.৭৬ ১,৫০০.০০ . 

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২১ অ�া�  ২৫৬,৮২৫.১০ ২৪৯,৭১০.২৫  ৬২৬,২৯৬.৬৮ ৩৫৩,২৫৮.৯২ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ২৮৪,৬৪৮.৫০ ২৮৯,২২৭.২৫  ৬৩১,৯৯০.৭৮ ৩৬৩,৫৯৭.৯২ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

 ৬১৬  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৬১৭.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৯৬১৮২৩.৭৯ ৯২৩৮০৬.৭৯ ৮৯৭৪৮৩.৩৯. 

২ সংরি�ত তহিবল ৫০৬৫৩৫.৩৫ ২৫৬৮২৫.১০ ০.০০. 

৩ ই��ই� ১৪৬৮৩৫৯.১৪ ১১৮০৬৩১.৮৯ ৮৯৭৪৮৩.৩৯. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৬ �মাট দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৭ �মাট তহিবল ১৪৬৮৩৫৯.১৪ ১১৮০৬৩১.৮৯ ৮৯৭৪৮৩.৩৯. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ০ : ১০০ ০ : ১০০ ০:১০০. 

৯ চলিত অ�পাত ০.০০ : ১ ০.০০ : ১ ০.০০ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ০ : ১ ০ : ১ ০ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৪২৩৪৮৫.৬৫ ৩৮৫৪৬৮.৬৫ ৩৫৯১৪৫.২৫. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ৬৮১৪.১০ ৫৩১৪.১০ ৩৮১৪.১০. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৪১৬৬৭১.৫৫ ৩৮০১৫৪.৫৫ ৩৫৫৩৩১.১৫. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ৩৮১৪.০৯ ৩৮১৪.০৯ ৩৮১৪.০৯. 

১৫ চলিত স�দ ১০৪৭৮৭৩.৫০ ৭৯৬৬৬৩.২৫ ৫৩৮৩৩৮.১৫. 

১৬ �মাট স�দ ১৪৬৮৩৫৯.১৪ ১১৮০৬৩১.৮৯ ৮৯৭৪৮৩.৩৯. 

 ৬১৭  



২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 
িববরণ 

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৬১৮.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�ধান কায �ালয় 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২ �াংক ি�িত  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ২৪৯,৭১০.২৫  ২৫৬,৮২৫.১০  ৩৫৩,২৫৮.৯২  ৬২৬,২৯৬.৬৮. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০  ৮১৩.৭৬. 

৭ এ�ােমারটাইেজশন ও অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ স�দ িব�েয় �লাকসান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া� চলিত স�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৫ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৬ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ২৫১,২১০.২৫  ২৫৮,৩২৫.১০  ৩৫৪,৭৫৮.৯২  ৬২৭,১১০.৪৪. 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

১৮ স�দ িব�েয় �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২১ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০  ৮১৩.৭৬. 

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৪ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০  ৮১৩.৭৬. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ২৪৯,৭১০.২৫  ২৫৬,৮২৫.১০  ৩৫৩,২৫৮.৯২  ৬২৬,২৯৬.৬৮. 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ৩৮,০১৭.০০  ২৬,৩২৩.৪০  ৮,৮৩৯.০০  ৪,৮৮০.৩৪. 

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৯ পিরচালনা �ায়ী স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩০ অ�া� স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩১ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ২৮৭,৭২৭.২৫  ২৮৩,১৪৮.৫০  ৩৬২,০৯৭.৯২  ৬৩১,১৭৭.০২. 

 ৬১৮  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 
িববরণ 

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৬১৮.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�ধান কায �ালয় 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ৩৮,০১৭.০০  ২৬,৩২৩.৪০  ৮,৮৩৯.০০  ৪,৮৮০.৩৪. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৮ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ২৪৯,৬৭৫.২৫  ২৫৬,৮৫৫.১০  ৩৫৩,২৫৮.৯২  ৬২৬,২৯৬.৬৮. 

৩৯ �ব �বত� বছেরর সম�য় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪০ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ২৮৭,৬৯২.২৫  ২৮৩,১৭৮.৫০  ৩৬২,০৯৭.৯২  ৬৩১,১৭৭.০২. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৩ �াংক ি�িত  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৪ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ২৮৭,৬৯২.২৫  ২৮৩,১৭৮.৫০  ৩৬২,০৯৭.৯২  ৬৩১,১৭৭.০২. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

 ৬১৯  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর উপর িব�য় কর ২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আয়কর ৭  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ২৪৯,৭১০.২৫  ৬২৬,২৯৬.৬৮ ২৫৬,৮২৫.১০  ৩৫৩,২৫৮.৯২. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

�মাট ১৪  ২৪৯,৭১০.২৫  ৬২৬,২৯৬.৬৮ ২৫৬,৮২৫.১০  ৩৫৩,২৫৮.৯২. 

 ৬২১  



 

সংেশািধত বােজট 

কম�র সং�া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অ�েমািদত  
পদ 

বত�মান  
সং�া 

কম�র ��িণ 

 
বােজট 

�ত�ািশত 
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বত�মান  
সং�া 

�ত�ািশত  
সং�া 

বত�মান  
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বােজট 

�ল 
 �বতন 

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  

�মাট �বতন 
ও 

১২ ১৩ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 622.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ৩,২৯০,১১১ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৬৮  ৩৬  ৩৬  ৬৮  ৩৬  ৩৬  ৫২  ৩৬  ৬১৪.২৭  ৫৭০.১৭  ১,১৮৪.৪৪. 

২  ১,৩৩৫,৯৫৩ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১০৩  ৬৬  ৮৫  ১০৩  ৬৬  ৮৫  ৯২  ৬৪  ৫৫৩.০৭  ৫৮২.৪৯  ১,১৩৫.৫৬. 

৩  ৩২৭,৫৩৮ কম �চারী (��ড ১০)  ৮৬  ৫৪  ৬৫  ৮৬  ৫৪  ৬৫  ৬৩  ৩৯  ১০২.২৫  ১১০.৬৫  ২১২.৯০. 

৪  ১,৩৬১,৭৭৪ উপ-�মাট (১+২+৩)  ২৫৭  ১৫৬  ১৮৬  ২৫৭  ১৫৬  ১৮৬  ২০৭  ১৩৯  ১,২৬৯.৫৯  ১,২৬৩.৩১  ২,৫৩২.৯০. 

৫  ৩৭০,৮৭০ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১৯৮  ১৫০  ১৬১  ১৯৮  ১৫০  ১৬১  ১৬২  ১৩৮  ২৭১.৪৩  ৩২৫.৬৭  ৫৯৭.১০. 

৬  ০ দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭  ০ আধা-দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮  ০ অদ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯  ২০,০০০ অিনয়িমত �িমক  ০  ০  ৫  ০  ০  ৫  ০  ০  ১.০০  ০.০০  ১.০০. 

১০  ৩৭০,৮৭০ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১৯৮  ১৫০  ১৬১  ১৯৮  ১৫০  ১৬১  ১৬২  ১৩৮  ২৭১.৪৩  ৩২৫.৬৭  ৫৯৭.১০. 

১১  ৮৮৯,৪৮৯ �মাট (৪+৯+১০)  ৪৫৫  ৩০৬  ৩৫২  ৪৫৫  ৩০৬  ৩৫২  ৩৬৯  ২৭৭  ১,৫৪২.০২  ১,৫৮৮.৯৮  ৩,১৩১.০০. 

 ৬২২  



 

বােজট সংেশািধত বােজট 

�বতন ও (লাখ টাকায়) 

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

�ল  
�বতন  

�মাট  �বতন ও কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন 
ও   

কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন ও 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 623.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ৫০১.৭৪  ৪৬৫.৭২  ৯৬৭.৪৬  ৩৬৬.৫৮  ৩২৮.৮০  ৬৯৫.৩৮ ২৬৮৭৩৮৯  ২৫৭৫৪৮১  ১৫৭৬৫২৮  ২৯৪.৩৪  ২৭৩.২১  ৫৬৭.৫৫

 ৪৫১.৭৫  ৪৭৫.৭৯  ৯২৭.৫৪  ৫০৭.৪৩  ৫৩৭.৮৩  ১,০৪৫.২৬ ১০৯১২২৪  ১১৮৭৭৯৫  ৮৫০২১৯  ২৬৫.০২  ২৭৯.১২  ৫৪৪.১৪
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 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ১.০০  ০.০০  ১.০০  ১.০০  ০.০০  ১.০০ ২০০০০  ২০০০০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ২২৯.৫৫  ২৭৫.৪১  ৫০৪.৯৬  ২১৪.৭৮  ২৫৭.৬১  ৪৭২.৩৯ ৩১৩৬৪০  ৩০৬৭৪৭  ৩২৯৬২৩  ২০৬.৭৮  ২৪৮.১০  ৪৫৪.৮৮
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বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন
রাজ� আেয়র িববরণ

তফিসল-ক
(ল� টাকা )

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

১.  আইএসিপ/িভ�াট �িত�ান �দ� লাইেস� িফ,

 �া�উইথ িফ  ইত�ািদ D(I/E, L-4) 235.00 239.00 369.02 122.15

২.  ৬� �মাবাইল-�রিভিনউ �শয়ািরং ও লাইেস� িফ 

 (�ামীন, িস�েসল, বাংলািলংক, রিব, �টিলটক 

 ও এয়ারেটল) … 115500.00 112624.00 119606.16 117768.75

৩.  ি��েয়ি� চাজ�, সািভ�স চাজ� ইত�ািদ … 44600.00 44600.00 48190.00 42639.70

৪.  িপ এস � এন লাইেস� িফ ও �রিভিনউ �শয়ািরং িফ 355.00 356.00 590.00 266.84

৫.  এককালীন লাইেস� এ��ইিজসন িফ … 38432.00 38432.00 38432.44 221102.63

৬.  অপােরটর মারজার িফ … 1.00 1.00 0 0

৭.  �টকেনালিজ িনউ�ািল� িফ … 1.00 1.00 0 98289.24

৮.  লাইেস� এ�াি�েকশন িফ … 125.00 150.00 20.00 22.55

৯.  �ভ�র লাইেস� িফ … 200.00 200.00 85.00 195.03

১০.  কল �স�ার লাইেস� িফ … 8.00 7.00 9.60 3.30

১১.  IGW, ICX, IIG  ও VSP অপােরটর হেত আয় 
 (লাইেস� িফ ও �রিভিনউ �শয়ািরং) … 103990.00 100315.00 169873.23 146167.88

১২.  অপ�ক�াল ফাইবার হেত লাইেস� িফ ও �রিভিনউ �শয়ািরং… 1.00 1.00 0 0

১৩.  িবডি�উএ লাইেস� িফ ও �রিভিনউ �শয়ািরং … 900.00 900.00 900.00 710.43

১৪.  আইিপ�এসিপ লাইেস� িফ �রিভিনউ �শয়ািরং িফ… 236.00 190.00 164.99 158.04

১৫.  আই�িস লাইেস� িফ �রিভিনউ ও �শয়ািরং িফ … 550.00 350.00 350.00 416.04

১৬.  এন��এন লাইেস� িফ ও �রিভিনউ �শয়ািরং িফ… 1625.00 1125.00 350.00 1915.55

১৭.  িভক�াল �ািকং লাইেস� িফ ও �রিভিনউ �শয়ািরং িফ… 6.00 5.00 56.00 4.39

১৮.  সটেকাড এ�েলােকশন ও িভিডও টািম �নাল িফ … 200.00 200.00 200.00 323.50

১৯.  অ�া�/িবিবধ আয় … 3035.00 2804.00 3924.57 14430.38

(A) �মাট আয় (তফিসল-ক) (Opr, L-48) (I/E, L-12) 310000.00 302500.00 383121.01 644536.40

িবিবধ আেয়র িববরণ(তফিসল-ক, �িমক নং-১৪):

১.  �াংক �দ ও িবিবধ আয় (I/E, L-9) 1015.00 830.61 2379.55 9870.31

অ�া� আেয়র িববরণঃ-    

১.  িভওআইিপ সং�া� জিরমানা … 1000.00 1100.00 35.00 2020.36

২.  িপিবিজ ফাইন … 0 0 0 0

৩.  অিনবি�ত �মাবাইল সীেমর জিরমানা … 0 0 0 0

৪.  িবল� িফ … 1000.00 863.39 2550.00 2344.60

৫.  �াংক �দ … 0.00 0.00 1329.57 0.00

৬.  ি�েপইড কিলং কাড � হেত লাইেস� িফ ও �র�াল চাজ�… 0 0 0 0

৭.  �র�াল চাজ� … 0 0 0 0

৭.  �শয়ার হ�া�র িফ … 10.00 5.00 0.00 188.25

৮.  িবিবধ আয় … 10.00 5.00 10.00 6.86

উপ-�মাট অ�া� আয়: (I/E, L-11) 2020.00 1973.39 3924.57 4560.07

সব � �মাট অ�া�/িবিবধ আয়: … 3035.00 2804.00 6304.12 14430.38

�সবার জ� �া� িফ: (I/E, L-6) 306730.00 299457.00 376447.87 629983.87
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বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন
রাজ� �য় (�শাসিনক �েয়র) িববরণ

তফিসল-খ (ল� টাকা )
�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

(১). �বতন ও ভাতািদ(ত�িসল: খ-১)
১.  কম �চারীেদর �বতন-ভাতািদ(��ড 1-10) … 2320.00 1895.00 1740.64 1273.89
২.  কম �চারীেদর �বতন-ভাতািদ(��ড 11-20) … 810.00 685.00 652.63 454.88
3. ৩১১১৩২৮ �াি� িবেনাদন ভাতা … 30.00 30.00 25.00 19.02
৪. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা (কম �চারী)(��ড 1-10) … 166.00 151.00 144.08 104.78
৫. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা (কম �চারী) (��ড 11-20) … 65.00 52.00 49.34 35.09
৬. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ � ভাতা … 32.50 28.00 26.34 14.15
৭. ৩১১১৩২৭ অিধকাল �য় … 75.00 73.00 70.00 67.16
৮.  �দিনক ��ির ( �াইভার, িসিক�ইির� ও এমএলএসএস… 1.00 1.00 1.00 0
৯. ৩১১১৩০১ অিতির� দািয়� ভাতা … 0.50 0.50 0.50 0
১০. ৩১১১৩১৪ �িফন ভাতা(চ�থ � ��ণীর কম �চারীেদর জ�) … 3.00 3.00 3.00 2.03

(১). �মাট (তফিসল: খ-১):   (I/E, L-13) 3503.00 2918.50 2712.53 1971.00
(২). কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা� (তফিসল: খ-২)      

১. ৩৪২১৫০৬ িসিপএফ … 200.00 150.00 108.06 126.23
২. ৩৭৩১১০১ �া�ই� … 300.00 300.00 300.00 200.00
২. ৩৭৩১১০৩ �পনশন তহিবল … 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00
৩.  �� নগদায়ন … 200.00 100.00 0 0

(২). �মাট (তফিসল: খ-২):   (I/E, L-14) 8200.00 8050.00 7908.06 7826.23
(৩). �মরামত ও র�ণােব�ন(তফিসল: খ-৩)     

১. ৩২৫৮১০১ যানবাহন �মরামত ও র�ণােব�ন 65.00 60.00 60.00 54.01
২.  অিফস সং�ার ও র�ণােব�ন … 20.00 20.00 20.00 5.97
৩. ৩২৫৮১০৩ কি�উটার ও ি��ার �মরামত ও র�ণােব�ন … 5.00 5.00 5.00 2.74
৪. ৩২৫৮১০৪ অিফস সর�াম য�পািত �মরামত ও র�ণােব�ণ… 10.00 10.00 10.00 8.83
৫. ৩২৫৮১০২ আসবাবপ� �মরামত ও র�ণােব�ন … 2.00 2.00 2.00 0.55
৬.  অিফস ভবন �মরামত ও র�ণােব�ণ … 1.50 1.50 1.50 0
৭. ৩২৫৮১২৬ �টিলেযাগােযাগ য�পািত �মরামত ও র�ণােব�ণ… 527.00 27.00 15.00 0.89

(৩). �মাট (তফিসল: খ-৩):    (I/E, L-15) 630.50 125.50 113.50 72.99

(৪). অবচয় (তফিসল: খ-৪)                         (I/E, L-16)  (F/F, L-3) 1500.00 1500.00 1500.00 813.76

(৫). �িশ�ন (তফিসল:খ-৫)     

১.  �িশ�ন (�ানীয় ও �বেদিশক) 140.00 90.00 90.00 44.86

(৬). �মাট (তফিসল: খ-৬):     (I/E, L-17) 140.00 90.00 90.00 44.86

(৭). িসএনিজ, �পে�াল, অকেটন, �ি�েক� ও অ�া� (তফিসল: খ-৭)   

১ ৩২৪৩১০১ িসএনিজ, �পে�াল, অকেটন, �ি�েক� ও অ�া� 95.00 95.00 90.00 78.87

2.  গাড়ী িস,এন,িজ’�ত �পা�র … 3.00 3.00 2.00 0.71

৩.  িব��ৎ ও �াস (মিনটিরং ��শনসহ) … 65.00 65.00 65.00 41.26

(৭). �মাট (তফিসল: খ-৭):    (I/E, L-18) 163.00 163.00 157.00 120.84

(৮).  সমাজ ক�ান �য় (তফিসল: খ-৮)     

১. ৮১৭২৫০৪ �যৗথ িবমা … 200.00 100.00 200.00 100.00

২. ৩৭২১১০২ ক�াণ তহিবল … 15.00 15.00 15.00 15.00

(৮). �মাট (তফিসল: খ-৮):    (I/E, L-19) 215.00 115.00 215.00 115.00

(৯). উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য় (তফিসল: খ-৯)     

১. ৩২৫৭১০১ কনসালেটি� সািভ �স(�ানীয় ও �বেদিশক … 200.00 100.00 200.00 0

২. ৪১১৩২০১ িরসাচ � এ� �ডেভলপেম� �য় (আর এ� িড) … 120.00 50.00 100.00 0

(৯). �মাট (তফিসল: খ-৯):     (I/E, L-20) 320.00 150.00 300.00 0.00

(১০). ভ��িক (তফিসল: খ-১০)   (I/E, L-21) 0.00 0.00 0.00 0.00

(১১). পিরেশািধত� �দ (তফিসল: খ-১১)   (I/E, L-22) 0.00 0.00 0.00 0.00

(১) উপ-�মাট(তফিসল: খ এর ১ হেত ১১)  14671.50 13112.00 12996.09 10964.68
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বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন
রাজ� �য় (�শাসিনক �েয়র) িববরণ

তফিসল-খ (ল� টাকা )
�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

(১২). অ�া� �য় (তফিসল: খ-১২)

১. ৩২১১১২৯ বািড় ভাড়া/অিফস ভাড়া … 1200.00 1200.00 1200.00 790.72

২. ৩২১১১২৯ মিনটিরং ��শনাির অিফস ভাড়া … 10.00 10.00 10.00 0

৩. ৩২১১১১৫ পািন ও ওয়াসা … 10.00 10.00 10.00 7.13

৪. ৩২১১১২৫ �চার ও িব�াপন … 40.00 40.00 40.00 26.75

৫.  �টিলেফান, ওেয়বসাইট ও ই�ারেনট িবল … 120.00 120.00 100.00 99.18

৬.  ��ণ ও �কাশনা … 25.00 25.00 25.00 10.01

৭.  অিফস ��শনাির … 30.00 30.00 30.00 21.78

৮. ৩২১১১১০ আইন সং�া� �য় … 200.00 200.00 200.00 95.44

৯. ৩২১১১০৬ আ�ায়ন �য় … 20.00 18.00 15.00 11.01

১০. ৩২১১১২৭ �াগািজন ও �টকিনক�াল বই … 9.00 9.00 9.00 2.79

১১.  আয়কর/�� … 0.50 0.50 0.50 0

১২. ৩১১১৩১৫ �পাষাক-পিরচছদ … 12.00 10.00 8.00 1.53

১৩. ৩২৪১১০১ �মন �য় (�ানীয়) … 12.00 10.00 10.00 3.82

১৪. ৩২৪২১০১ �মন �য় (�বেদিশক) … 400.00 400.00 400.00 349.04

১৫. ৩২২১১০১ অিডট সং�া� �য়(ইনফরেমশন অিডটসহ) … 2500.00 1000.00 2500.00 290.15

১৬.  যানবাহন, �রিজে�শন িফ, িবমা ও কর … 35.00 30.00 30.00 18.94

১৭. ৩২৫৭৩০২ িচিকৎসা �য় … 120.00 120.00 120.00 68.02

১৮. ৩২১১১১১ �সিমনার ও ওয়াক�সপ … 200.00 200.00 200.00 101.76

১৯.  আনছারেদর বািড় ভাড়া-মিনটিরং ��শন … 5.00 5.00 5.00 2.09

২০.   �সংশনীয় কােজর �র�ার/উৎসাহ ভাতা … 100.00 100.00 100.00 0

২১. ��াচার সং�া� �য় 2.50 2.50 2.00 1

২২. ৩১১১৩১৬ �ধালাই �য় … 2.00 2.00 2.00 0.39

২৩.  �পা�াল সািভ �স ও পি�কা িবল … 8.00 8.00 8.00 3.96

২৪. ৩২৫৫১০৪ �ামস ও িসল … 2.00 2.00 2.00 1.30

২৫. ৩২১১১২১ ভাড়া সর�ামািদ … 0.50 0.50 0.50 0

২৬. ৩২১১১০২ পির�ার পিরচছ�তা … 0.50 0.50 0.50 0

২৭.  িনরাপ�া �হরী/আনসার(মিনটিরং ��শনসহ) … 120.00 105.00 100.00 88.78

২৮. ৩১১১৩৩২ স�ানী ভাতা/িফ (�বাড � িম�ং) … 50.00 50.00 25.00 24.85

২৯. ৩২৫৭৩০১ অ��ান/উৎসবািদ … 20.00 20.00 20.00 19.23

৩০. ৩২২১১০৮ �াংক চাজ� … 20.00 20.00 20.00 3.08

৩১. ৩২১১১২৬ অিডও িভিডও /চলিচ� িনম �ান … 10.00 10.00 10.00 0

৩২. ১৪২২৪০১ সােভ �, দরপ� ��ায়ন িফ … 5.00 5.00 5.00 1

৩৩. ৩২১১১০৯ অিনয়িমত �িমক … 0.25 0.25 0.25 0

৩৪. ৩২১১১১২ চ�দা ও অ�দান … 200.00 200.00 150.00 79.24

৩৫.  ি��েয়ি� ডাটা �বস … 5.00 5.00 5.00 0

৩৬. ১১৩১১০১ �িম উ�য়ন কর … 2.00 2.00 2.00 0

৩৭.  মিনটিরং, ইে�িলেজ� সািভ�স ও �সাস �মািন … 50.00 50.00 50.00 48.00

৩৮. ৩৮২১১১৩ উপহার সাম�ী �য় … 5.00 5.00 5.00 0.22

৩৯.  গািড় ভাড়া(কম �চারীেদর যাতায়ােতর জ�) … 60.00 50.00 40.00 21.37

৪০.  জিরমানা/রাজ� �ফরত … 50.00 50.00 50.00 0

�ােল� িস/িড (পরবত� ��ায় �ানা�র করা হেলা): 5661.25 4125.25 5509.75 2191.88
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বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন
রাজ� �য় (�শাসিনক �েয়র) িববরণ

তফিসল-খ (ল� টাকা )
�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

�ােল� িব/িড (�ব �বত� ��া হেত আনা হেলা): 5661.25 4125.25 5509.75 2191.88

৪১.  মিনটিরং, �ােনজেম�, অপােরশন এ� �মইনেটেন� সােপাট � 200.00 382.25 382.25 190.40

৪২.  ই�ারেনট �সফ� স�শন এ� �ড �ােনজেম� িসে�ম… 1500.00 1500.00 1500.00 0

৪৩.  িনলাম �ব�াপনা িফ … 0.00 0.00 0.00 0

৪৪. ৩২৫৫১০৬ �াপ �য় … 25.00 25.00 35.00 7

৪৫.  িবিপও িশে�র �াি�ং … 50.00 50.00 300.00 0

4৬ . ৩২৫৭১০৫ ইেনােভশন ফা� … 30.00 30.00 0.00 0

47 .  আই�ইউ িনব �াচন সং�া� �য় … 50.00 50.00 290.00 0

48 .  িনেয়াগ সং�া� �য় … 70.00 65.00 0 0

49 .  িবিবধ �য় … 15.00 12.00 10.00 5.68

(২) উপ-�মাট(তফিসল: খ-১২) … 7601.25 6239.50 8027.00 2394.70

�মাট: (উপ-�মাট ১+২) (তফিসল-খ) … 22272.75 19351.50 21023.09 13359.38

অ�া� আয়:   (A-D-C) 22037.75 19112.50 20654.07 13237.23

A. �মাট আয় (তফিসল-ক): (I/S, L-12) 310000.00 302500.00 383121.01 644536.40

B. �মাট পিরচালন �য় [তফিসল-খ=ঘ]: (Opr, L-62) 22272.75 19351.50 21023.09 13359.38

(C)�মাট পিরচালন উি��/(ঘাটিত)(ক-ঘ): (Opr, L-64) 287727.25 283148.50 362097.92 631177.02

* �সংশনীয় কােজর �র�ার/ উৎসাহ ভাতা অ�েমািদত নীিতমালার আেলােক যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম �দান করেত হেব।

** সােভ �, দরপ� ম �ায়ন িফ িব�মান িনয়ম-নীিত �িতপালন সােপে� �য় করা যােব।
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বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন

�লধন জাতীয় �েয়র িববরণ

তফিসল-গ

(ল� টাকা )

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

�লধন জাতীয় �েয়র িববরণ

১. ২১১২১০১ যানবাহন �য় … 150.00 150.00 150.00 123.20

২. ২১১২২০২ কি�উটার, ি��ার ইত�ািদ … 40.00 50.00 34.00 28.89

৩. ২১১৩৩০১ কি�উটার সফ�ওয়ার … 300.00 40.00 339.00 30.84

৪. ২১১২৩০৯ অিফস সর�াম ও য�পািত (�ওএ�ই অ�যায়ী) … 40.00 40.00 40.00 27.71

৫. ২১১২৩১৩ আসবাবপ� �য় … 15.00 15.00 10.00 8.09

৬.  অিফস সাজস�া … 5.00 5.00 5.00 5.65

৭.  �ান �নটওয়াক� য�পািত … 12.00 12.00 12.00 3.76

৮. ২১১২৩০৩ �ব�িতক সর�াম … 5.00 5.00 5.00 0.00

৯. ২১১২৩০৫ অি� িনব �াপক সর�াম … 5.00 5.00 5.00 0.00

১০.  �লধন খােত িসিড ভ�াট … 1300.00 360.00 360.00 0.00

১১.   ঋণ (কি�উটার, জিম �য় ও বািড় িনম �াণ) … 100.00 100.00 100.00 0.00

১২. ৪১৪১১০১ অিফস ভবেনর জ� জিম �য় … 1.00 1.00 1.00 0.00

১৩.  আগারগ�ও এ সরকার ক��ক বরা��ত জিমেত  

  িনজ� অিফস ভবন িনম �াণ �য় … 0.00 0.00 0.00 0.00

১৪.  ক�ান�লক �ক� �য় … 5.00 5.00 5.00 0.00

১৫.  �ােরজ িনম �াণ … 1.00 1.00 1.00 0.00

১৬. ৪১১২২০৪ �টিলেযাগােযাগ য�পািত ও �াপনা … 7000.00 1300.00 1300.00 151.39

১7 .  ই-সািভ�স সং�া� �য় … 250.00 100.00 250.00 0.00

১৮.  �াটালাইট উৎে�পন/িনম �াণ �য়(ঋেণর িকি� পিরেশাধসহ) 28788.00 22800.00 6222.00 2934.08

১৯.  �াটালাইট উৎে�পেনর পরামশ �ক �ক�(িনজ� অথ �ায়েন):

 ক) �ক� �য় (রাজ� �য়) … 0.00 1334.40 0.00 1566.73

খ) �ক� �য় (� লধণ �য়) … 0.00 0.00 0.00 0.00

�মাট (তফিসল-গ):    (F/F, L-5 & 16) 38017.00 26323.40 8839.00 4880.34

�মাট অ�া� �শাসিনক ও �লধনী �য়:  (I/S, L-23) 45618.25 32562.90 16866.00 7275.04

�মাট আয় (তফিসল-ক):  (I/S, L-12) 310000.00 302500.00 383121.01 644536.40

�মাট �য় [তফিসল-(খ+গ)=ঘ]:  (I/S, L-24) 60289.75 45674.90 29862.09 18239.72

�মাট উি��/(ঘাটিত)(ক-ঘ): (I/S, L-25), (F/F, L-2, 15/21)&(Pay Gov, L-11) 249710.25 256825.10 353258.92 626296.68

* কেপ �ােরশন/সং�ার িনজ�  অথ �ায়েন পিরচালনার �ায়ী ও অ�া� �ায়ী স�েদ িকংবা �কে�  িবিনেয়ােগর ��ে�  সরকােরর    

অ�েমাদন এবং িনয়ম-নীিত পালন সােপে�  সংি�� খােত বােজেট বরা��ত অথ � �য় করা �যেত পাের ।
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evsjv‡`k †Uwj‡hvMv‡hvM wbqš¿Y Kwgkb

2019-20 mv‡ji evwl©K Dbœqb Kg©m~wP (ms¯’vi wbR¯^ Znwej) (j¶ UvKvq)

cÖK‡íi bvg Aby‡gv`‡bi ev¯—evqb  cÖKí A_©vq‡bi Drm             cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q 2017-18 mvj ch©š—  µgcwÄf‚Z e¨q

ch©¨vq   -Kvj wbR¯^ A_© Ab¨vb¨ (e¨vsK/ ˆet ¯’vbxq  †gvU ‡gwkbvwi/ Ab¨vb¨ ˆet ¯’vbxq  †gvU ‡gwkbvwi/

(A_© eQi)  mieivn FY,  gy`ªv  gy`ªv hš¿cvwZe¨q  gy`ªv gy ª̀v hš¿cvwZ Ab¨vb¨

 WvDb‡c‡g›U BZ¨vw` BZ¨vw` e¨q

 BZ¨vw`) 8=6+7  e¨q 13=11+12  e¨q

1 2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11 12 13=14+15 14 15

PjwZ cÖKí

Preparatory Functions and Aby‡gvw`Z RyjvBÕ2011- wewUAviwmÕi bvB 8628.41 6013.22 14641.63 0.00 14641.63 7262.30 5425.63 12687.93 0.00 12687.93

Supervision in Lunching a wW‡m¤^iÕ2018 wbR¯^ Znwej

Communication and (1g ms‡kvabx)

Broadcasting Satellite

      Dc-†gvU t 8628.41 6013.22 14641.63 0.00 14641.63 7262.30 5425.63 12687.93 0.00 12687.93

bZzb cÖKí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

bZzb cÖKí

                      bvB

  

      Dc-†gvU t 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     †gvU t 8628.41 6013.22 14641.63 0.00 14641.63 7262.30 5425.63 12687.93 0.00 12687.93
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evsjv‡`k †Uwj‡hvMv‡hvM wbqš¿Y Kwgkb

2019-20 mv‡ji evwl©K Dbœqb Kg©m~wP (ms¯’vi wbR¯^ Znwej) (j¶ UvKvq)

cÖK‡íi bvg   2018-19 mv‡ji Aby‡gvw`Z e¨q    2018-19 mv‡ji ms‡kvwaZ e¨q      2019-20 mv‡ji cÖv°wjZ e¨q  

     

ˆet ¯’vbxq  †gvU ˆet ¯’vbxq  †gvU ˆet ¯’vbxq  †gvU

 gy`ªv gy ª̀v  gy`ªv gy ª̀v   gy`ªv    gy ª̀v

16 17 18=16+17 19 20 21=19+20 22 23 24=22+23

PjwZ cÖKí

Preparatory Functions and 635.90 698.50 1334.40 794.16 161.62 955.78 0.00 0.00 0.00

Supervision in Lunching a 

Communication and 

Broadcasting Satellite

      Dc-†gvU t 635.90 698.50 1334.40 794.16 161.62 955.78 0.00 0.00 0.00

bZzb cÖKí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  

                          bvB

  

      Dc-†gvU t 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     †gvU t 635.90 698.50 1334.40 794.16 161.62 955.78 0.00 0.00 0.00
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বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন

দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (�বেদিশক, সরকাির, �াংক ও অ�া� দায় পিরেশাধ)

(ল� টাকা )

�িমক অথ �ৈনিতক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

১.  �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত� )  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

২.  �বেদিশক ঋণ (বেকয়া ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

৩.  সরকাির ঋণ (পিরেশািধত� ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

৪.  সরকাির ঋণ (বেকয়া ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

৫.  �াংক ঋণ (পিরেশািধত� ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ১. দীঘ �েময়ািদ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

 ২. স�েময়ািদ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

৬.  �াংক ঋণ (বেকয়া ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ১. দীঘ �েময়ািদ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

 ২. ��েময়ািদ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০
�মাট : ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

(কেপ �ােরশন হেত �া� িহসাব অ�যায়ী)

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন
দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী

(ল� টাকা )
�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ 30-06-17 পয �� বােজট সংেশািধত বােজট আদায়

নং �কাড বেকয়া ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

 দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী ০ ০ ০ ০

১.  আসল … ০ ০ ০ ০

২.  �দ … ০ ০ ০ ০

 �মাট: … ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

(��জাির ও ঋণ �ব�াপনা অ�িবভাগ, িডএসএল অিধশাখা-হেত �া� )
<5. BTRC-Sch-18-19 >
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