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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি 
১. ভূলিকা  

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নয়ি ও েক্ষ লিয়ন্ত্রদণর স্বাদথ ে বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ আইি ২০০১ 

(২০০১ সদির ২৮ িাং আইি) টিাতাদবক লবগত ৩১ জানুয়ালর ২০০২ লি. বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি গঠিত হয়।    

২. রূপকল্প (Vision)  

টেদশর আথ েসািালজক  উন্নয়ি  ত্বরালিত ও সুসাংহত করা,  বৃহত্তি  জিদগাষ্ঠীর  জন্য একটি লির্ েরদ াগ্য, যুলিসাংগত ব্যয়-

সাদপক্ষ ও আধুলিকিাদির টেললদ াগাদ াগ টসবা প্রোি এবাং টেললদ াগাদ াগ টসবা প্রোদির টক্ষদে ববষম্য দূরীকরদণর ব্যবস্থা 

গ্রহণ।  

৩. অলর্লক্ষয (Mission) 

প্রালতষ্ঠালিক উন্নয়ি ও আধুলিক প্রযুলি অলর্দ াজদির িাধ্যদি সাশ্রয়ী িািসম্পন্ন এবাং আন্তজোলতকিাদির টেললদ াগাদ াগ 

টসবা লিলিতকরণ।      

৪. প্রধাি কা োবলী  

 বাাংলাদেদশ টেললদ াগাদ াগ ব্যবস্থা স্থাপি, পলরচালি ও রক্ষণাদবক্ষণ এবাং টেললদ াগাদ াগ টসবা প্র  ি লিয়ন্ত্রণ ও টসবা 

খাদত উৎকষ ে সাধি।  

 টেশীয় গ্রাহকগদণর উপর আদরালপত চাদজের হার এবাং টেললদ াগাদ াগ টসবার প্রাপ্যতা, িাি ও ববলচদের ব্যাপাদর তাদের 

স্বাথ ে রক্ষা করা। টেললদ াগাদ াদগর টক্ষদে গদবষণা ও উন্নয়ি এবাং টেললদ াগাদ াগ টসবা প্রোদির টক্ষদে উদ্ভাবিী কা েক্রি 

ও লবলিদয়াগদক উৎসাহ প্রোি। 

 গ্রাহকগদণর সািালজক অথ েনিলতক স্বাথ ে রক্ষা ও তাহাদের প্রদয়াজি অনুসাদর  থা থ সাড়া টেওয়া এবাং টেললদ াগাদ াগ 

টসবা প্রোিকারীর লবদ্যিাি লকাংবা সম্ভাব্য পীড়িমূলক বা ববষম্যমূলক আচরণ বা কা েকলাপ লিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরদণর ব্যবস্থা 

করা। 

 উন্নত টেললদ াগাদ াগ টসবা প্রোি লিলিত করার লদক্ষয উি টসবা প্রোিকারীগদণর িদধ্য পারস্পালরক প্রলতদ ালগতামূলক 

পলরলস্থলত বজায় রাখা এবাং এদত উৎসাহ প্রোি। টেলদ াগাদ াদগর একান্ততা (Privacy) রক্ষার ব্যবস্থা লিলিত করা। 

 বাাংলাদেশ এবাং বলহ েলবশ্ব হদত টেললদ াগাদ াগ ও ইন্টারদিে সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ এবাং বাাংলাদেদশ এদের প্রর্াব সম্পদকে 

প োদলাচিা করা এবাং তেনুসাদর প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা টক্ষেিত সরকাদরর লিকে সুপালরশ করা। টেললদ াগাদ াগ 

টসবা প্রোদির টক্ষদে একটি টসবার আয় হদত অন্য টসবা খাদত র্র্তেলক (Subsidy) প্রোি সাংক্রান্ত িীলতিালা প্রণয়ি ও 

আইিগত ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 টেললদ াগাদ াগ ব্যবস্থায় সুষ্ঠু পলরদবশ ও গ্রাহক সন্তুলি বৃলির জন্য টেললদ াগাদ াগ খাদতর পলরচালি-পিলত ট িি-গ্রাহক 

লিবন্ধি প্রলক্রয়া, টিাবাইল িাম্বার টপার্ট্োলবললটি (এিএিলপ) লবষয়ক গাইডলাইি, োওয়ার টশয়ালরাং সাংক্রান্ত িীলতিালা এবাং 

ও ILDTS Policy প্রণয়ি। 

 অন্যান্য গুরুত্বপূণ ে কা েক্রিসমূহ ট িি-জা  য় লিরাপত্তা রক্ষা, লবলড-সাে ে (BD-CSIRT) গঠি, জিসদচতিতা সম্পলকেত 

কা েক্রি, অলর্দ াগ ব্যবস্থাপিা োস্কদ াস ে গঠি, সািালজক োয়বিতা তহলবল গঠি, টিাবাইল, লপএসটিএি ও 

আইলপটিএসলপ সালর্ েদসর ট ্লিক র্ট্ালর  লিধ োরণসহ এর সুষ্ঠু পলরচালি প্রভৃলত।  

৫. টক্শলগত উদেশ্যসমূহ  

 বাাংলাদেশ সািালজক ও অথ েনিলতক উন্নয়ি ত্বরালিত এবাং সুসাংহত করদত পাদর এিি একটি টেললদ াগাদ াগ ব্যবস্থার     

সূশৃক্ষল উন্নয়ি এবাং তাদত উৎসাহ োি। 

 বাাংলাদেশর লবরাজিাি অথ েনিলতক ও সািালজক বাস্তবতা অনুসাদর  তদূর সম্ভব বৃহত্তি জিদগালষ্ঠর জন্য একটি 

লির্ েরদ াগ্য, যুলিসাংগত ব্যয়-লির্ ের ও আধুলিক িাদির টেললদ াগাদ াগ টসবা ও ইন্টারদিে টসবা প্রালির সুদ াগ লিলিত 

করা। 

 জাতীয় ও আন্তজোলতক পলরসদর প্রলতদ ালগতা করার িত একটি লির্ েরদ াগ্য ও আধুলিক িাদির টেললদ াগাদ াগ টসবা ও 

ইন্টারদিে টসবা প্রোি লিলিত করা। 
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 টেললদ াগাদ াগ টসবা প্রোদির টক্ষদে ববষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রলতদরাধ ও অবসাি, প্রলতদ ালগতামূলক এবাং বাজারমুখী 

ব্যবস্থার উপর ক্রিবধ েিাি হাদর লির্ েরতা অজেি এবাং সাংগলত টরদখ  থা থ টক্ষদে কলিশদির কা েকর লিয়ন্ত্রণ লিলিত করা 

এবাং 

 নূতি নূতি টেললদ াগাদ াগ টসবা প্রবতেি এবাং টেলশ ও লবদেলশ লবলিদয়াগকারীদের বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ খাদত 

লবলিদয়াগ করার জন্য অনুকূল পলরদবশ সৃলি করা।  

৬. লবগত লতি বছদরর অজেিসমূহ   

 লবগত লতি অথ েবছদর টিাবাইল গ্রাহক ১৬.৩২ টকাটি এবাং ইন্টারদিে গ্রাহক ৯.৬২ টকাটিদত উন্নীত হদয়দছ। টেললদডিলসটি 

৯৭.৪৬% এবাং ইন্টারদিে টডিলসটি ৫৭.৪৪ এ উন্নীত হদয়দছ। আন্তজোলতক র্দয়স কদলর জন্য ২৪ টি IGW লাইদসন্স,  

র্দয়স কদলর আন্তঃসাংদ াগ প্রোদির জন্য ২৬টি ICX লাইদসন্স, আন্তজোলতক ডাো আোি প্রোদির জন্য ৩৫টি IIG 

লাইদসন্স, দ্রুত গলতসম্পন্ন ডাো সালর্ েদসর জন্য ৪টি BWA লাইদসন্স, ৫টি ট্রান্সলিশি টিেওয়াকে NTTN লাইদসন্স, 

ইন্টারন্যাশিাল টেলরদেয়াল কযাবদলর জন্য ৭টি ITC এবাং I.P Telephone এর জন্য ৩৩টি আইলপটিএসলপ লাইদসন্স, ৪টি 

4G/LTE Cellular mobile Phone Services লাইদসন্স, ০৪টি োওয়ার টশয়ালরাং লাইদসন্স, ১৮১টি টেললকলিউলিদকশিস্ 

র্যালু এযাদডড সালর্ েদসস এবাং ০১টি Mobile Number Portability (MNP) লাইদসন্স ইসুয/ িবায়ি করা হদয়দছ। 

 প্রযুলি লিরদপক্ষ তরঙ্গ বরাে প্রোিসহ 4G/LTE প্রযুলি প্রবতেদির লদক্ষয উমু্মি লিলাদির িাধ্যদি টসলুলার টিাবাইল  

অপাদরেরদের অনুকূদল ১৫.৬ + ১৫.৬ টি: হা: = ৩১.২ টি: হা: তরঙ্গ বরাে প্রোি করা হদয়দছ। টেদশ বতেিাদি 3G 

গ্রাহক সাংখ্যা ৬.১৭ টকাটি  এবাং 4G গ্রাহক সাংখ্যা ১.৯১ টকাটি। লবগত ৩ অথ েবছদর টিাে ১৩,৫৭০.৭০ টকাটি োকা রাজস্ব 

আহলরত হদয়দছ। 

 বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি )লবটিআরলস (কিেক বাস্তবালয়ত “বঙ্গবন্ধু স্যাদেলাইে উৎদক্ষপণ প্রকল্ল” শীষ েক 

প্রকদল্পর আওতায় গত ১২ টি ২০১৮ তালরদখ যুিরাদের সিয় লবকাল ৪.১২ লিলিে অথ োৎ বাাংলাদেদশর সিয় ১২ টি টর্ার 

২.১৪ লিলিদে “বঙ্গবন্ধু স্যাদেলাইে -১ ” স লর্াদব উৎদক্ষপণ করা হদয়দছ। এছাড়া “সজীব ওয়াদজে উপগ্রহ-ভূ টকন্দ্র 

(প্রাইিালর)”, গাজীপুর ও “সজীব ওয়াদজে উপগ্রহ-ভূ টকন্দ্র (টসদকন্ডালর)” টবতবুলিয়ায় লিি োণ  লিি োণ টশদষ প্রকদল্পর 

কা েক্রি লবলসএসলসএল  এর লিকে হস্তান্তর করা হদয়দছ ,  ার  বালণলজযক কা েক্রি টকাম্পালির িাধ্যদি চলিাি রদয়দছ।  

 
৭. সাংস্থার Key Performance Indicators  (KPI)  

 টেললদ াগাদ াগ টসবার লাইদসন্স ইসুয/িবায়ি এবাং লাইদসন্স ও পারলিদের আওতায় টসবা ও তরঙ্গ সম্পলকেত লবলর্ন্ন ল  

ও চাজে আোয়।      

৮. সিস্যা ও চযাদলঞ্জসমূহ  

 সিদয়র সাদথ সাদথ টেললদ াগাদ াগ লশদল্পর পলরলধ লবস্তৃত হওয়াদত লবলর্ন্ন কযাোগলরদত প্রচুর সাংখ্যক লাইদসন্স প্রোি করা 

এবাং টসই সাদথ তাদের ব্যবসালয়ক স্বাথ ে রক্ষা কদর সরকাদরর প্রাপ্য রাজস্ব অজেদির লবষয়টি লিলিত করা লবটিআরলস’র 

একটি বড় চযাদলঞ্জ । প্রযুলি লিরদপক্ষতার ির্তি ধারায় এসকল লাইদসন্সধারীর অবস্থাি ও সুদ াগ লিধ োরণ করাও গুরুত্বপূণ ে 

চযাদলঞ্জ। International Long Distance Telecommunication Service (ILDTS) পলললস-২০১০ প োদলাচিা কদর 

সিদয়াপদ াগী একটি ির্তি পলললস করার কা েক্রি শুরু হদয়দছ। তদব ির্তি পলললসদত ট  ধরদণর পলরবতেি আসদব বদল 

আশা করা  াদে টস ধরদণর পলরবতেদির প্রর্াব লবদেষণ সাদপদক্ষ প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কদর ইন্ডালেদত একটি সাম্য 

অবস্থা বজায় রাখা লবটিআরলস’র জন্য সবদচদয় বড় চযাদলঞ্জ। 

 লবলর্ন্ন কারদণ র্দয়স এবাং ডাো লর্লত্তক টসবার িাি লিদয় গ্রাহক িহদল অসন্তুলি লবরাজিাি। আন্তজোলতকর্াদব স্বীকৃত 

টেললকি টসবার িাদির সাদথ সাংগলত টরদখ লবটিআরলস টেললকি টসবার িাি লিধ োরণ কদর প্রদয়াজিীয় টরগুদলশি প্রণয়ি 

কদরদছ এবাং তোনু ায়ী টেললকি টসবা প্রোিকারী প্রলতষ্ঠািসমূহদক টসবার িাি লিলিত করার লদক্ষয প্রদয়াজিীয় 

লিদে েশিা প্রোি করা হদে। পাশাপালশ লবটিআরলস’র লিজস্ব  ন্ত্রপালত ব্যবহার কদর টেশব্যালপ ড্রাইর্ টেস্ট কা েক্রি চলিাি 

রদয়দছ। তারপরও টকায়াললটি অব সালর্ েস আশানুরূপ িয়, এ লবষদয় গ্রাহকদের চালহো অনু ায়ী টসবার িাদিান্নয়ি করা 

লবটিআরলস’র জন্য একটি বড় চযাদলঞ্জ।   

 বতেিাদি টিাবাইল অপাদরেরগণ প্রদয়াজদির র্তলিায় অপ্রর্তল পলরিাণ তরঙ্গ ব্যবহার করদছ।  লশ্রুলতদত তাদের প্রেত্ত 

টসবার িাি সদন্তাষজিক িয়। টিাবাইল অপাদরেরগণ টসবার িািবৃলির জন্য লতি ধরদির পিলত অনুসরণ করদত পাদর- 
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টস্পকট্রাি বরাদের পলরিাণ বৃলি, অলধক পলরিাণ স্থাপিা/ লবটিএস স্থাপি এবাং টস্পকট্রাল এল লসদয়ন্ট অতযাধুলিক 

প্রযুলির ব্যবহার। টস্পকট্রাি বরাদের পলরিাণ বৃলি কদর টসবার িাি বৃলি করা সহজতর এবাং পলরদবশ বান্ধব। পৃলথবীর 

অন্যান্য টেদশর টিাবাইলদ াি অপাদরেরদের তরদঙ্গর ব্যবহার বাাংলাদেদশর টথদক র্তলিামূলকর্াদব অদিক টবশী। ২০২১ 

সাল িাগাে টিাে ২৫৩ টিগাহাজে তরঙ্গ প্রদয়াজি  ার িদধ্য টকবলিাে ১২৯.২ টিগাহাজে তরঙ্গ বরােকৃত। ১৫৫.৮ 

টিগাহাজে তরঙ্গ অবলশি রদয়দছ,  া টিাবাইল অপাদরেরদের প্রোি করা সম্ভব। টিাবাইল অপাদরেরগণদক অলধক পলরিাণ 

তরঙ্গ গ্রহদণ উৎসাহী করার জন্য লবটিআরলস কিেক উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদলও এখিও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া  ায়লি।  

 সুষ্ঠু তরঙ্গ ব্যবস্থাপিার স্বাদথ ে ২০০৯ সাদল তরঙ্গ িলিেলরাং এর জন্য লবটিআরলস কিেক ‘‘টোংদেলিাং লে টরগুদলেলর 

কযাপালসটি অব লবটিআরলস”-শীষ েক প্রকদল্পর িাধ্যদি ঢাকা, চট্টগ্রাি, লসদলে, খুলিা, রাংপুর ও বগুড়ায় ০৬টি ল ক্সড 

িলিেলরাং টিশি, ০৫টি টিাবাইল িলিেলরাং টিশি এবাং ০১টি টপাদে েবল িলিেলরাং টিশি স্থাপি করা হদয়দছ। লসদস্টদির 

 ন্ত্রপালত গুদলার দ্বারা ২০ টিগাহাজে টথদক ৩ লগগা হাজে প েন্ত তরঙ্গ পলরবীক্ষণ করা  ায়। সাম্প্রলতক সিদয় তথ্যপ্রযুলির 

ক্রিবধ েিাি লবকাশ সাধদির িাধ্যদি লবশ্বব্যাপী টেললদ াগাদ াগ টসবার ব্যাপক লবস্তৃলত ঘদেদছ। বাাংলাদেদশ লবগত 

বছরগুদলাদত টেললদ াগাদ াগ খাদত অভূতপূব ে সা ল্য অলজেত হদয়দছ,  দল একলেদক লবলর্ন্ন টেললদ াগাদ াগ টসবা ও 

গ্রাহক সাংখ্যা ট িি টবদড় চদলদছ অন্য লেদক উচ্চতর ব্যাদন্ড লিতয ির্তি টেললদ াগাদ াগ টসবা প্রালির সম্ভাবিা ক্রিশ বৃলি 

পাদে। বতেিাি টপ্রক্ষাপদে লসদস্টদির সাহাদে তরঙ্গ পলরবীক্ষণ এবাং তথ্য-উপাত্তসমূহ প েদবক্ষণ ও লবদেষদণর জন্য 

সফ্টওয়যারগত সক্ষিতার লেকসমূহ খুবই সীলিত িদি ে প্রতীয়িাি হদয়দছ। লবদ্যিাি লসদস্টিটিদত ওয়াইডব্যান্ড লরলসর্ার 

ল ল্টার, ইন্টারদিে ম্যালপাং সুলবধা, ল ল্ডদোংথ ম্যালপাং সুলবধা, অদোদিটিক ইন্টারদ দরন্স লডদেকশি (এলাি ে াাংশি), 

অতযাধুলিক লডলজোল লসগিাল প েদবক্ষণ ইতযালে সুলবধাসমূহ সলন্নদবশ কদর আধুলিকায়ি প্রদয়াজি। 

 রােীয় ও জি লিরাপত্তা লবধাি এবাং টেললদ াগাদ াগ লশদল্প সরকাদরর রাজস্ব লিলিতকদল্প অনবধ লর্ওআইলপ টরাধ, 

টিাবাইল লসি এর অপব্যবহার টরাধ এবাং অনবধ হযান্ডদসে লিবন্ধি ইতযালে লবষদয় ইদতািদধ্য িািা ধরদণর পেদক্ষপ গ্রহণ 

করা হদয়দছ। তদব এসকল পেদক্ষপ সমূহদক পাশ কাটিদয়ও অপব্যবহার চলিাি। লিরাপত্তার স্বাদথ ে আরও েক্ষ এবাং 

সিলিত লসদস্টি স্থাপি কদর এ সকল কি েকাণ্ড সম্পূণ েরূদপ বন্ধ করা লবটিআরলস’র জন্য একটি চযাদলঞ্জ।  

 আিাদের জীবি াোর আমুল পলরবতেদি ট সব প্রযুলির কথা আিরা প্রলতলিয়ত শুিলছ তাঁদের িদধ্য অন্যতি হদলা- 

ইন্টারদিে অব লথাংস, কৃলেি বুলিিত্তা, ব্লকদচইি, লবগডাো ইতযালে। এগুদলার ব্যবহার উন্নত টেশগুদলাদত ক্রদিই বাড়দছ। 

আিাদের টেদশও স্বল্পপলরসদর এগুদলার কা েক্রি শুরু হদয়দছ। টসবা খাদত এসব প্রযুলির উপদ াগী ব্যবহার দ্বারা 

জিসাধারণসহ লবলর্ন্ন ব্যবসা প্রলতষ্ঠািসমূহদক গ্রাহক বান্ধব, লিরাপে ও লার্জিক করা  াদব িদি ে প্রতীয়িাি। টস অদথ ে 

সাধারণ জিগণ টথদক সরকালর ও টবসরকালর সকল প্রলতষ্ঠািসমূহ এসব প্রযুলি ব্যবহাদরর সু ল টর্াগ করদব। ির্তি 

এসকল প্রযুলিসমূদহর জন্য প্রদয়াজিীয় িীলতিালা ও অবকাঠাদিা গদড় টতালা লবটিআরলস’র অন্যতি চযাদলঞ্জ হদব আগত 

লেিগুললদত।    

৯. র্লবষ্যৎ পলরকল্পিা  

 5G লাইদসন্স ইসুযকরণ এবাং তরঙ্গ বরােকরণ; 

 লডলজোল ব্রডকালস্টাং সুইচওর্ার; 

 টস্পকট্রাি িলিেলরাং লসদস্টদির আপদগ্রদডশি এবাং সম্প্রসারণ; 

 ইউলি াইড লাইদসলন্সাং; 

 একদসস টরগুদলশি; 

 আগারগাঁদত লবটিআরলসর লিজস্ব র্বি লিি োণ; 

 Internet Safety Solution(ISS) লিলিতকরণ; 

 TVAS টরলজদেশি           বাস্তবায়ি; 

 VSAT গাইডলাইি প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি; 

 ইি াোকচার টশয়ালরাং গাইডলাইি জালর; 

 আইএসলপ লাইদসলন্সাং গাইডলাইি বাস্তবায়ি;  

 লাইদসলন্সাং টরগুদলশি সাংদশাধি     জালরকরণ  

 টেললদ াগাদ াগ টসবাসমূদহর মূল্য হ্রাস;    

 র্ট্ালর  িলিেলরাং লসদস্টি স্থাপি; 
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 সাবস্ক্রাইবার টর্লরদ দকশি ও কাদিকশি অযালিদর্শন্স লসদস্টদির উন্নয়ি; 

 র্লব্যষৎ প্রযুলি এর লবকাদশ প্রদয়াজিীয় গদবষণা সহায়তা;   

 টিাবাইল  াইন্যািলশয়াল সালর্ েদসর লবকাশ; 

 ইন্টারদিে লিলডয়াদি লিরাপত্তা লিলিতকরদণ লসদস্টি স্থাপি; 

 Consumer টপ্রাদেকশি িীলতিালা লিলিতকরদণ লসদস্টি স্থাপি; 

 গ্রাহক অলর্দ াগ ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি; 

 Data cost modeling implementation; 

 Review of ILDTS Pplicy; 

 ২ লজ, ৩ লজ এবাং ৪ লজ লাইদসন্স একেীকরণসহ িািালবধ পলরকল্পিা।  

 

১০.সাংস্থার ২০২০-২১ অথ েবছদরর প্রাক্কললত, ২০১৯-২০ অথ েবছদরর সাংদশালধত ও অনুদিালেত এবাং ২০১৮-১৯ 

অথবছদরর টিাে আয়, টিাে ব্যয় ও ব্যয় উদ্বতৃ্ত আয়/(ঘােলত) লিম্নরূপ:   

(লক্ষ টাকা) 

ক্রমিক 

নম্বর 

মিিরণ িাজেট 

২০20-২1 

সংজ ামিত িাজেট 

২০১9-20 

অনুজিামিত িাজেট 

২০১9-20 

সািমিক 

২০১8-১9 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১. মিাট আি ২৯৭৫০০.০০ ৩১০০০০.০০  ৩১০০০০.০০ ৩০৫৮৮৬.৮৭ 

২. মিাট ব্যি ৭৬৩২৪.২৫ ৮৪২৩৩.২৫ ৬০২৮৯.৭৫ ৩০১২৬.০৩ 

৩.      ব্যি উদ্বৃত্ত আি  / (ঘাটমত) ২২১১৭৫.৭৫ ২২৫৭৬৬.৭৫ ২৪৯৭১০.২৫ ২৭৫৭৬০.৮৪ 

 

১১. বাদজে প োদলাচিা 

ক. পলরচালি বৃত্তান্ত  

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি  আইএসলপ/ লর্স্যাে, ২টি রুরাল টেললদ াি এবাং ৪টি টিাবাইল 

ট াদির (গ্রািীণ, বাাংলাললাংক, রলব ও টেললেক) এর কা োবলল লিয়ন্ত্রণ কদর থাদক। ২০১৮-১৯ অথ েবছদর ৪টি টিাবাইল 

ট াি টকাম্পা  র সব েদিাে গ্রাহক সাংখ্যা লছল ১৬.২১ টকাটি। ২০১৯-২০ অথ েবছদরর সাংদশালধত ও ২০২০-২১ অথ েবছদরর 

প্রাক্কললত বাদজদে টিাবাইল ট াি গ্রাহক সাংখ্যা বৃলি টপদয়  থাক্রদি ১৭.০২ টকাটি ও ১৭.৮৭ টকাটি হদব বদল লহসাব করা 

হদয়দছ। উলল্ললখত ৪টি টিাবাইল টকাম্পালির িদধ্য গ্রািীি টিাবাইল ট াদির গ্রাহক সাংখ্যা সব োলধক। উলল্ললখত ৪টি টিাবাইল 

ট াি প্রলতষ্ঠাদির ও অন্যান্য অপাদরেরদের লাইদসন্স ল , চাজে, রয়যালটি, লিদকাদয়লন্স চাজে, সালর্ েস চাজে ইতযালে বাবে 

২০১৯-২০ অথ েবছদরর সাংদশালধত ও ২০২০-২১ অথ েবছদরর প্রাক্কললত বাদজদে  থাক্রদি ৩১০০.০০ টকাটি ও ২৯৭৫.০০ 

টকাটি োকা আয় করদব বদল আশা করা  াদে। অপরলেদক উি সিদয় বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশদির 

কলিশিার, কি েকতো-কি েচারীদের টবতি-র্াতালে, র্লবষ্য তহলবল, টিরািত ও রক্ষণাদবক্ষণ, প্রলশক্ষণ ইতযালে বাবে 

২০১৯-২০ অথ েবছদরর সাংদশালধত ও ২০২০-২১ অথ েবছদরর প্রাক্কললত বাদজদে  থাক্রদি ৫৩৭.৩৯ টকাটি ও ৩৫৮.২০ টকাটি 

োকা ব্যয় হদব বদল লহদসদব করা হদয়দছ। উলল্ললখত সিদয় ব্যয় উদ্বতৃ্ত আদয়র পলরিাণ োঁড়াদব  থাক্রদি ২৫৬২.৬১ টকাটি 

ও ২৬১৬.৮০ টকাটি োকা। ২০১৮-১৯ অথ েবছদর ব্যয় উদ্বৃত্ত আদয়র পলরিাণ লছল ২৯৬৮.৪১ টকাটি োকা। সাংস্থার প্রকৃত 

আদয়র র্তলিায় সাংদশালধত বাদজদে রাজস্ব আয় হ্রাস পাওয়ার কারণ মূল   উলল্ললখত সিদয় লবটিআরলস কিেক ৩লজ ও 

৪লজ লাইদসন্স লবক্রদয়র কথালছল লকন্তু উি কা েক্রি গৃহীত িা হওয়ায় রাজস্ব আয় হ্রাস পাদব। সাংস্থার গঠি সাংক্রান্ত আইি 

অনু ায়ী টিাে আয় টথদক কলিশদির  াবতীয় ব্যয় (অথ োৎ রাজস্ব ও মূলধিী ব্যয়) লিব োদহর পর সম্পূণ ে উদ্বৃত্ত অথ ে 

লবটিআরলস সরকালর টকাষাগাদর জিা প্রোি কদর থাদক। 
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খ.  আয়-ব্যয় 

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি (লবটিআরলস) ২০১৯-২০ অথ েবছদরর সাংদশালধত ও ২০২০-২১ 

অথ েবছদরর প্রাক্কললত বাদজদে  থাক্রদি ৩১০০.০০ টকাটি ও ২৯৭৫.০০ টকাটি োকা আয় করদব বদল আশা করা  াদে। 

কলিশদির কলিশিার, কি েচারীদের টবতি-র্াতালে, প্রশাসলিক ব্যয়, মূলধিী ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় বাবে  থাক্রদি ৮৪২.৩৩ 

টকাটি ও ৭৬৩.২৪ টকাটি োকা ব্যয় হদব বদল লহদসব করা হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অথ েবছদর কলিশদির কলিশিার, কি েকতো-

কি েচারীদের টবতি-র্াতালে, প্রশাসলিক ব্যয়, অন্যান্য ব্যয় এবাং মূলধণ খাদত ব্যয়সহ সব ে টিাে ব্যয় হদয়লছল ৩০১.২৬ 

টকাটি োকা এবাং ব্যয় উদ্ধৃত্ত আয় হদয়লছল ২৭৫৭.৬১ টকাটি োকা। ২০১৯-২০ অথ েবছদরর সাংদশালধত ও ২০২০-২১ 

অথ েবছদরর প্রাক্কললত বাদজদে   থাক্রদি ২২৫৭.৬৭ টকাটি ও ২২১১.৭৬ টকাটি োকা ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় হদব বদল আশা করা 

 াদে। কলিশদির আইি অনু ায়ী লবটিআরলস উি উদ্বৃত্ত অথ ে সরকালর টকাষাগাদর জিা প্রোি কদর সরকাদরর রাজস্ব 

বাদজদে উদল্লখদ াগ্য অবোি রাখদব বদল আশা করা  াদে। 

গ.  মুিা া ও তহলবল প্রবাহ 

কলিশদির ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়, অবচয় ও অন্যান্য বাবে ২০১৯-২০ অথ েবছদরর সাংদশালধত ও ২০২০-২১ অথ েবছদরর 

প্রাক্কললত বাদজদে  থাক্রদি ২৯৫২.৬১ টকাটি ও ২৮৩১.৮০ টকাটি োকার তহলবদলর ট াগাি হদব বদল আশা করা  াদে। 

কলিশি ২০১৯-২০ অথ েবছদরর সাংদশালধত ও ২০২০-২১ অথ েবছদরর প্রাক্কললত বাদজদে স্থায়ী পলরচালি সম্পলত্তদত  থাক্রদি 

৩০৪.৯৫ টকাটি ও ৪০৫.০৪ টকাটি োকা লবলিদয়াগ এবাং আয় টথদক ব্যয় লিব োদহর পর উদ্বৃত্ত/সিাপিী অথ ে সরকালর 

টকাষাগাদর জিা প্রোদির পর টকাি উদ্বৃত্ত/ঘােলত তহলবল থাকদব িা। ২০১৮-১৯ অথ েবছদর লবলিদয়াদগর পলরিাণ লছল 

২১০.৮০ টকাটি োকা। উলল্ললখত সিদয়ও টকািরূপ উদ্বৃত্ত/ঘােলত তহলবল লছল িা। 

ঘ.  মূলধি কাঠাদিা 

২০১৯ সাদলর ৩০ টশ জুি কলিশদির টিাে সম্পদের পলরিাণ লছল ৪১৫৮.৬৭ টকাটি োকা এবাং ঋণ মূলধি 

অনুপাত লছল ০:১০০। ২০১৯-২০ অথ েবছদরর সাংদশালধত ও ২০২০-২১ অথ েবছদরর প্রাক্কললত বাদজদে লবলিদয়াগ বৃলির  দল 

টিাে সম্পদের পলরিাণ বৃলি টপদয়  থাক্রদি ৬৭২১.২৮ টকাটি ও ৯৩৩৮.০৮ টকাটি োকায় োঁড়াদব বদল লহসাব করা 

হদয়দছ।  

ঙ.  সরকালর টকাষাগাদর প্রদেয়  

        বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি আইএসলপ, লর্স্যাে, টিাবাইল, রুরাল টেললদ াি ইতযালে প্রলতষ্ঠাি 

হদত লাইদসন্স ল , রয়যালটি, লিকুদয়লন্স সালর্ েস চাজে ইতযালে বাবে প্রাপ্য অথ ে হদত কলিশদির পলরচালি ও মূলধিী ব্যয় 

বাে টেয়ার পর সাংস্থার গঠি সাংক্রান্ত আইিানু ায়ী অবলশি অথ ে সরকালর টকাষাগাদর জিা প্রোি কদর থাদক। ২০১৯-২০ 

অথ েবছদরর সাংদশালধত ও ২০২০-২১ অথ েবছদরর প্রাক্কললত বাদজদে  থাক্রদি ২২৫৭.৬৭ টকাটি ও ২২১১.৭৬ টকাটি োকা 

সরকালর টকাষাগাদর জিা প্রোি করদব বদল আশা করা  াদে। কলিশি ২০১৮-১৯ অথ েবছদর ২৭৫৭.৬১ টকাটি োকা 

সরকালর টকাষাগাদর জিা প্রোি কদর।  

চ.  জিবল  

২০১৮-১৯ অথ েবছদর বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশদির ৪৫৫টি িঞ্জুলরকৃত পদের লবপরীদত অলিয়লিত 

শ্রলিকসহ টিাে জিবদলর সাংখ্যা লছল ৩১২ জি। ২০১৯-২০ অথ েবছদরর সাংদশালধত ও ২০২০-২১ অথ েবছদরর প্রাক্কললত  

বাদজদে এই জিবদলর প্রতযালশত সাংখ্যা  থাক্রদি ৩৭৬ ও ৩৯০ জি কদর হদব বদল লহসাব করা হদয়দছ। ২০১৮-১৯ 

অথ েবছদর কিী প্রলত গড় টবতি ও র্াতালের পলরিাণ লছল ৫,৯১,১৪৭.০০ োকা। ২০১৯-২০ অথ েবছদরর সাংদশালধত ও 

২০২০-২১ অথ েবছদরর প্রাক্কললত বাদজদে কিী প্রলত গড় টবতি ও র্াতালের পলরিাণ বৃলি টপদয়  থাক্রদি ৬,৯৩,৪৮৪.০০ 

োকা ও ৭,৪৯,২৩১.০০ োকায় োঁড়াদব বদল অনুিাি করা  াদে।  

প্রলতটি খাদত ব্যদয়র টক্ষদে আলথ েক লবলধ-লবধাি অনুসরণ করদত হদব।



২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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�া ৮৩১.৬৪ ৭৯২.০৪ ৮৩৬.৯৬ ৭৫৪.৩৩

লাখ �াহক . ২ রিব �মাবাইল �ফান �াহক সং�া ৫২৬.৩৩ ৫০১.২৬ ৫৪১.২২ ৪৭৭.৩৯

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�া ৩৮২.৭৪ ৩৬৪.৫২ ৪০২.৭১ ৩৪৭.১৬

লাখ �াহক . ৫ �টিলটক �মাবাইল �ফান �াহক সং�া ৪৬.৬৩ ৪৪.৪১ ৪৫.৫৪ ৪২.২৯

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�া ১৭৮৭.৩৪ ১৭০২.২৩ ১৮২৬.৪৩ ১৬২১.১৭

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

লাখ িমিনট . ৯ �ামীণ �মাবাইল �ফান কল িমিনট ১১৮৬৬০৯.৭৬ ১৩১৮৪৫৫.২৯ ১৭২৮৪০৫.২১ ১৪৬৪৯৫০.৩২

লাখ িমিনট . ১০ রিব �মাবাইল �ফান কল িমিনট ৫৭৫৮১৫.৮৪ ৬৩৯৭৯৫.৩৮ ৮৩০৫০৪.৮৯ ৭১০৮৮৩.৭৫

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 ৩৭৪৫৬৯.১৮ ৪১৬১৮৭.৯৭ ৫৫৯৯৬৮.৫৫ ৪৬২৪৩১.০৮

লাখ িমিনট . ১৩ �টিলটক �মাবাইল �ফান কল িমিনট ৬৬৪৯৪.২০ ৭৩৮৮২.৪৫ ৬২০৩৫.০৭ ৮২০৯১.৬১

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) ২২০৩৪৮৮.৯৮ ২৪৪৮৩২১.০৯ ৩১৮০৯১৩.৭২ ২৭২০৩৫৬.৭৬

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

লাখ িমিনট . ১৭ �ামীণ �মাবাইল �ফান কল িমিনট ৫৫৬১১.৩২ ৬১৭৯০.৩৫ ৭২১৯৩.৬২ ৬৮৬৫৫.৯৫

লাখ িমিনট . ১৮ একেটল/রিব �মাবাইল �ফান কল িমিনট ৩১৭৬৭.৩৪ ৩৫২৯৭.০৪ ৪২৫৪৭.১১ ৩৯২১৮.৯৩

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 ১১৭০০.৭৪ ১৩০০০.৮৩ ১৬৪০৭.৫৫ ১৪৪৪৫.৩৬

লাখ িমিনট . ২১ �টিলটক �মাবাইল �ফান কল িমিনট ৩০৩.৪৬ ৩৩৭.১৮ ৫১০.১৫ ৩৭৪.৬৪

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) ৯৯৩৮২.৮৬ ১১০৪২৫.৪০ ১৩১৬৫৮.৪৩ ১২২৬৯৪.৮৮

ই�ারেনট �াহক সং�া : 

লাখ �াহক . ২৫ �ামীণ �মাবাইল ই�ারেনট �াহক সং�া ৪৫০.৫৬ ৪১৭.১৯ ৫১২.৬২ ৩৮৬.২৮

লাখ �াহক . ২৬ একেটল  �মাবাইল ই�ারেনট �াহক সং�া ৩৫১.৮৯ ৩২৫.৮২ ৩৮৩.৫৪ ৩০১.৬৯

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�া ২৪৫.৯৫ ২২৭.৭৩ ২৭৬.০৬ ২১০.৮৬

লাখ �াহক . ২৯ �টিলটক  �মাবাইল ই�ারেনট �াহক সং�া ৬.০৫ ৫.৬১ ৮.৯৪ ৫.১৯

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�া ৬৭.৩৫ ৬২.৩৭ ৬০.৫৮ ৫৭.৭৫

লাখ �াহক . ৩২ �মাট  �মাবাইল ই�ারেনট �াহক সং�া ১১২১.৮০ ১০৩৮.৭২ ১২৪১.৭৪ ৯৬১.৭৭

 ৭০৪  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ৬৫৫৪৯.৯৮ ৬৫৫৪৯.৯৮ ৬০৮৯৬.৮০ ৬১০৪৯.২২

লাখ টাকা . ৪২ রিব �মাবাইল �ফান �কাং এর �েদয় রাজ� ৩২৪৯৫.৭৫ ৩২৪৯৫.৭৫ ৩৩৬৫৯.৮০ ৩০৫২৬.২১

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

লাখ টাকা . ৪৪ বাংলািলংক �মাবাইল �ফান �কাং এর �েদয় রাজ� ১৫৮১৫.৪৮ ১৫৮১৫.৪৮ ১৮৬২৭.৫৩ ১৫১২৩.২৮

লাখ টাকা . ৪৫ �টিলটক �মাবাইল �ফান �কাং এর �েদয় রাজ� ১৬৩৮.৭৯ ১৬৩৮.৭৯ ২৩১৫.৮৭ ১০৯৭.৭৫

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

লাখ টাকা . ৪৭ অ�া�  রাজ� ১৮২০০০.০০ ১৯৪৫০০.০০ ১৯৪৫০০.০০ ১৯৮০৯০.৪১

লাখ টাকা . ৪৮ �মাট রাজ�  (৪১+..+৪৭)(তফিসল-ক) ২৯৭৫০০.০০ ৩১০০০০.০০ ৩১০০০০.০০ ৩০৫৮৮৬.৮৭

টাকা . ৪৯ - �িত �াহক হেত �া� গড় রাজ� ১৬৬.৪৫ ১৮২.১১ ১৬৯.৭৩ ১৮৮.৬৮

টাকা . ৫০ - �িত �লাকাল কল হেত �া� গড় রাজ� ০.১৪ ০.১৩ ০.১০ ০.১১

�য় : 

লাখ টাকা . ৫১ �বতন ও ভাতািদ ৩২৫১.৫০ ২৯২৪.০০ ৩৫০৩.০০ ২০৯৪.২০

লাখ টাকা . ৫২ ভিব� তহিবল ও ��া��ই� ৩০০০.০০ ৫৫০০.০০ ৮২০০.০০ ২৯৪৭.৪৬

লাখ টাকা . ৫৩ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৬৩০.৫০ ৪৬.৩৫

লাখ টাকা . ৫৪ অবচয় ২১৫০০.০০ ৩৯০০০.০০ ১৫০০.০০ ৮৫৬.৮২

লাখ টাকা . ৫৫ �িশ�ণ ৫০.০০ ৫০.০০ ১৪০.০০ ২৪.৪০

লাখ টাকা . ৫৬ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন, �ি�েক� ইত�ািদ ১০০.০০ ৯৫.০০ ১৬৩.০০ ৭৮.১৭

লাখ টাকা . ৫৭ সমাজ ক�াণ �য় ২০.০০ ১৫.০০ ২১৫.০০ ১৫.০০

লাখ টাকা . ৫৮ উপে��া িনেয়ােগর জ� �য় ১৫০.০০ ১০০.০০ ৩২০.০০ 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�া� ৭৬৮৩.৭৫ ৫৯৮৯.৭৫ ৭৬০১.২৫ ২৯৮৩.৮৩

লাখ টাকা . ৬২ �মাট �য় (৫১+..+৬১) (তফিসল-খ) ৩৫৮২০.২৫ ৫৩৭৩৮.৭৫ ২২২৭২.৭৫ ৯০৪৬.২৩

% . ৬৩ - �মাট রাজে�র হার ১২.০৪ ১৭.৩৪ ৭.১৮ ২.৯৬

লাখ টাকা . ৬৪ �য় উ�� আয়/(ঘাটিত) (৪৮-৬২) ২৬১৬৭৯.৭৫ ২৫৬২৬১.২৫ ২৮৭৭২৭.২৫ ২৯৬৮৪০.৬৪

 ৭০৫  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১ 

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  ২৩৫.০০  ২৩৫.০০  ৫৩৮.৮৮. 

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

৬ �সবার জ� �া� িফ  ২৯৫৭৪৫.০০  ৩০৬৭৩০.০০  ৩০৬৭৩০.০০  ২৯৯০০৫.৮০. 

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  ৫০০.০০  ১০১৫.০০  ১০১৫.০০  ৩৬৫৮.৭১. 

১০ �া� ভাড়া  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া�  ১০২০.০০  ২০২০.০০  ২০২০.০০  ২৬৮৩.৪৮. 

১২ �মাট আয়  ২৯৭৫০০.০০  ৩১০০০০.০০  ৩১০০০০.০০  ৩০৫৮৮৬.৮৭. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ৩২৫১.৫০  ২৯২৪.০০  ৩৫০৩.০০  ২০৯৪.২০. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৩১০০.০০  ৫৭০০.০০  ৮২০০.০০  ২৯৪৭.৪৬. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ২৭৭.৫০  ১৪৩.৫০  ৬৩০.৫০  ৬৭.৭৪. 

১৬ অবচয়  ২১৫০০.০০  ৩৯০০০.০০  ১৫০০.০০  ৮৫৬.৮২. 

১৭ �িশ�ণ  ৫০.০০  ৫০.০০  ১৪০.০০  ২৪.৪০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১৮১.০০  ১৭৬.০০  ১৬৩.০০  ১১৮.৩৭. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ২২০.০০  ২১৫.০০  ২১৫.০০  ২১৫.০০. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ২৭০.০০  ২২০.০০  ৩২০.০০  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�া�  ৪৭৪৭৪.২৫  ৩৫৮০৪.৭৫  ৪৫৬১৮.২৫  ২৩৮০২.০৪. 

২৪ �মাট �য়  ৭৬৩২৪.২৫  ৮৪২৩৩.২৫  ৬০২৮৯.৭৫  ৩০১২৬.০৩. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১৯৫৭০৩২০.৫১  ২২৪০২৪৬০.১১  ১৭১২৭৭৬৯.৮৯  ৯৬৫৫৭৭৮.৮৫. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ২২১১৭৫.৭৫  ২২৫৭৬৬.৭৫  ২৪৯৭১০.২৫  ২৭৫৭৬০.৮৪. 

 ৭০৬  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০২০-২১ �া�ি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  ২২৫,৭৬৬.৭৫ ২২১,১৭৫.৭৫  ২৭৫,৭৬০.৮৫ ২৪৯,৭১০.২৫ . 

৩ অবচয়  ৩৯,০০০.০০ ২১,৫০০.০০  ৮৫৬.৮২ ১,৫০০.০০ . 

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

৫ �া� ন�ন �লধন  ৩০,৪৯৪.৫০ ৪০,৫০৪.০০  ২১,০৭৯.৭৯ ৩৮,০১৭.০০ . 

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  ২৯৫,২৬১.২৫ ২৮৩,১৭৯.৭৫  ২৯৭,৬৯৭.৪৬ ২৮৯,২২৭.২৫ . 

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  ৩০,৪৯৪.৫০ ৪০,৫০৪.০০  ২১,০৭৯.৭৯ ৩৮,০১৭.০০ . 

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 �ি�  ৩৯,০০০.০০ ২১,৫০০.০০  ৮৫৬.৮২ ১,৫০০.০০ . 

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

২১ অ�া�  ২২৫,৭৬৬.৭৫ ২২১,১৭৫.৭৫  ২৭৫,৭৬০.৮৫ ২৪৯,৭১০.২৫ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ২৯৫,২৬১.২৫ ২৮৩,১৭৯.৭৫  ২৯৭,৬৯৭.৪৬ ২৮৯,২২৭.২৫ . 

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

 ৭০৭  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৭০৮.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৪৮৬৮৬৫.২৪ ৪৪৬৩৬১.২৪ ৪১৫৮৬৬.৭৪. 

২ সংরি�ত তহিবল ৪৪৬৯৪২.৫০ ২২৫৭৬৬.৭৫ ০.০০. 

৩ ই��ই� ৯৩৩৮০৭.৭৪ ৬৭২১২৭.৯৯ ৪১৫৮৬৬.৭৪. 

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 ৯৩৩৮০৭.৭৪ ৬৭২১২৭.৯৯ ৪১৫৮৬৬.৭৪. 

�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�ি� ৪৩১৯৭৭.০০ ৩৯১৪৭৩.০০ ৩৬০৯৭৮.৫০. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ৬০৫০০.০০ ৩৯০০০.০০ ০.০০. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৩৭১৪৭৭.০০ ৩৫২৪৭৩.০০ ৩৬০৯৭৮.৫০. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৫ চলিত স�দ ৫৬২৩৩০.৭৪ ৩১৯৬৫৪.৯৯ ৫৪৮৮৮.২৪. 

১৬ �মাট স�দ ৯৩৩৮০৭.৭৪ ৬৭২১২৭.৯৯ ৪১৫৮৬৬.৭৪. 

 ৭০৮  



২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৭০৯.০০ 

(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)  ২২১,১৭৫.৭৫  ২২৫,৭৬৬.৭৫  ২৪৯,৭১০.২৫  ২৭৫,৭৬০.৮৫. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ২১,৫০০.০০  ৩৯,০০০.০০  ১,৫০০.০০  ৮৫৬.৮২. 

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)  ২৪২,৬৭৫.৭৫  ২৬৪,৭৬৬.৭৫  ২৫১,২১০.২৫  ২৭৬,৬১৭.৬৭. 

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 �ি�  ২১,৫০০.০০  ৩৯,০০০.০০  ১,৫০০.০০  ৮৫৬.৮২. 

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)  ২১,৫০০.০০  ৩৯,০০০.০০  ১,৫০০.০০  ৮৫৬.৮২. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ২২১,১৭৫.৭৫  ২২৫,৭৬৬.৭৫  ২৪৯,৭১০.২৫  ২৭৫,৭৬০.৮৫. 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ৪০,৫০৪.০০  ৩০,৪৯৪.৫০  ৩৮,০১৭.০০  ২১,০৭৯.৭৯. 

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)  ২৬১,৬৭৯.৭৫  ২৫৬,২৬১.২৫  ২৮৭,৭২৭.২৫  ২৯৬,৮৪০.৬৪. 

 ৭০৯  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৭০৯.০০ 

(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  ৪০,৫০৪.০০  ৩০,৪৯৪.৫০  ৩৮,০১৭.০০  ২১,০৭৯.৭৯. 

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  ২২১,১৭৫.৭৫  ২২৫,৭৬৬.৭৫  ২৪৯,৬৭৫.২৫  ২৭৫,৭৬০.৮৫. 

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)  ২৬১,৬৭৯.৭৫  ২৫৬,২৬১.২৫  ২৮৭,৬৯২.২৫  ২৯৬,৮৪০.৬৪. 

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)  ২৬১,৬৭৯.৭৫  ২৫৬,২৬১.২৫  ২৮৭,৬৯২.২৫  ২৯৬,৮৪০.৬৪. 

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

 ৭১০  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

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  ২২১,১৭৫.৭৫  ২৭৫,৭৬০.৮৫ ২২৫,৭৬৬.৭৫  ২৪৯,৭১০.২৫. 

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  ২২১,১৭৫.৭৫  ২৭৫,৭৬০.৮৫ ২২৫,৭৬৬.৭৫  ২৪৯,৭১০.২৫. 

 ৭১১  



 

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 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 712.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ২,০২৪,২৫৫ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৬৮  ৪৪  ৫৫  ৬৮  ৪৪  ৫৫  ৬৮  ৪৪  ৫৬০.৪৯  ৫৫২.৮৫  ১,১১৩.৩৪. 

২  ১,১৪৩,৮৫৩ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১০৩  ৮৮  ৯৫  ১০৩  ৮৮  ৯৫  ১০৩  ৭৪  ৫২৮.৭৩  ৫৫৭.৯৩  ১,০৮৬.৬৬. 

৩  ২৯১,৬৬৭ কম �চারী (��ড ১০)  ৮৬  ৫৭  ৬৯  ৮৬  ৫৭  ৬৫  ৮৬  ৪৮  ৯৫.৫০  ১০৫.৭৫  ২০১.২৫. 

৪  ১,০৯৬,৪৬১ উপ-�মাট (১+২+৩)  ২৫৭  ১৮৯  ২১৯  ২৫৭  ১৮৯  ২১৫  ২৫৭  ১৬৬  ১,১৮৪.৭২  ১,২১৬.৫৩  ২,৪০১.২৫. 

৫  ২৯১,৬৬৭ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১৯৮  ১৫১  ১৭১  ১৯৮  ১৫১  ১৬১  ১৯৮  ১৪৬  ২২৯.০০  ২৬৯.৭৫  ৪৯৮.৭৫. 

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  ০ অিনয়িমত �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ২২.০০  ০.০০  ২২.০০. 

১০  ২৯১,৬৬৭ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১৯৮  ১৫১  ১৭১  ১৯৮  ১৫১  ১৬১  ১৯৮  ১৪৬  ২২৯.০০  ২৬৯.৭৫  ৪৯৮.৭৫. 

১১  ৭৪৯,২৩১ �মাট (৪+৯+১০)  ৪৫৫  ৩৪০  ৩৯০  ৪৫৫  ৩৪০  ৩৭৬  ৪৫৫  ৩১২  ১,৪৩৫.৭২  ১,৪৮৬.২৮  ২,৯২২.০০. 

 ৭১২  



 

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 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 713.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

  ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ৫০৯.৫৩  ৫০২.৫৯  ১,০১২.১২  ৬১৪.২৭  ৫৭০.১৭  ১,১৮৪.৪৪ ১৮৪০২১৮  ৩২৯০১১১  ১৩৪৯১৫৯  ২৯৮.৮৫  ২৯৪.৭৮  ৫৯৩.৬৩

 ৪৮০.৬৬  ৫০৭.২১  ৯৮৭.৮৭  ৫৫৩.০৭  ৫৮২.৪৯  ১,১৩৫.৫৬ ১০৩৯৮৬৩  ১৩৩৫৯৫৩  ৭৮২৯৫৯  ২৮১.৯১  ২৯৭.৪৮  ৫৭৯.৩৯

 ৮১.৮৬  ৯০.৬৪  ১৭২.৫০  ১০২.২৫  ১১০.৬৫  ২১২.৯০ ২৬৫৩৮৫  ৩২৭৫৩৮  ৪০২১০৪  ৯১.৫৯  ১০১.৪২  ১৯৩.০১

 ১,০৭২.০৫  ১,১০০.৪৪  ২,১৭২.৪৯  ১,২৬৯.৫৯  ১,২৬৩.৩১  ২,৫৩২.৯০ ১০১০৪৬০  ১৩৬১৭৭৪  ৮২২৯১০  ৬৭২.৩৫  ৬৯৩.৬৮  ১,৩৬৬.০৩

 ১৯৬.২৯  ২৩১.২২  ৪২৭.৫১  ২৭১.৪৩  ৩২৫.৬৭  ৫৯৭.১০ ২৬৫৫৩৪  ৩৭০৮৭০  ৩২৭৬৩৭  ২১৯.৬৪  ২৫৮.৭১  ৪৭৮.৩৫

 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

 ৭.৫০  ০.০০  ৭.৫০  ১.০০  ০.০০  ১.০০ ০  ২০০০০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ১৯৬.২৯  ২৩১.২২  ৪২৭.৫১  ২৭১.৪৩  ৩২৫.৬৭  ৫৯৭.১০ ২৬৫৫৩৪  ৩৭০৮৭০  ৩২৭৬৩৭  ২১৯.৬৪  ২৫৮.৭১  ৪৭৮.৩৫

 ১,২৭৫.৮৪  ১,৩৩১.৬৬  ২,৬০৭.৫০  ১,৫৪২.০২  ১,৫৮৮.৯৮  ৩,১৩১.০০ ৬৯৩৪৮৪  ৮৮৯৪৮৯  ৫৯১১৪৭  ৮৯১.৯৯  ৯৫২.৩৯  ১,৮৪৪.৩৮

 ৭১৩  



বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি

রাজস্ব আদয়র লববরণ

তফলিল-ক (লক্ষ োকা )

ক্রলিক অর্ থনিলতক লববরণ বাদজে িাংদশালিত বাদজে অনুদিালেত বাদজে প্রকৃত

িাং টকাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

১.  আইএিলি/লিস্যাে প্রলতষ্ঠাি প্রেত্ত লাইদিন্স লফ,

 ব্যান্ডউইর্ লফ  ইতযালে D(I/E, L-4) 235.00 235.00 235.00 538.88

২.  ৪টি টিাবাইল-টরলিলিউ টশয়ালরাং ও লাইদিন্স লফ 

 (গ্রািীি,  বাাংলাললাংক, রলব ও টেললেক) … 115500.00 115500.00 115500.00 107796.46

৩.  লিকুদয়লন্স চাজথ, িালি থি চাজথ ইতযালে … 44500.00 44600.00 44600.00 81320.86

৪.  লি এি টি এি লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং লফ 355.00 350.00 355.00 124.84

৫.  এককালীি লাইদিন্স একুযইলজিি লফ … 38432.00 38432.00 38432.00 11809.50

৬.  অিাদরের িারজার লফ … 0.50 0.50 1.00 0.00

৭.  টেকদিাললজ লিউট্রাললটি লফ … 0.50 0.50 1.00 0.00

৮.  লাইদিন্স এযালিদকশি লফ … 150.00 150.00 125.00 177.01

৯.  টিন্ডর লাইদিন্স লফ … 300.00 300.00 200.00 477.78

১০.  কল টিন্টার লাইদিন্স লফ … 5.00 5.00 8.00 4.93

11. আই.লজ.ডলিউ লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং … 63519.16 72404.16 74288.46 60891.58

১২. আই.লি.এক্স লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং … 23250.00 25250.00 25250.00 27049.61

১৩.  আই.আই.লজ লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং … 2672.54 2672.54 2672.54 2782.34

১৪.  লি.এি.লি লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং … 1354.60 1354.60 1779.00 2092.89

15.  অিটিকযাল ফাইবার হদত লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং… 1.00 1.00 1.00 0.00

16.  লবডলিউএ লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং … 900.00 900.00 900.00 0.00

17.  আইলিটিএিলি লাইদিন্স লফ টরলিলিউ টশয়ালরাং লফ … 169.00 169.00 236.00 161.15

18.  আইটিলি লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং লফ … 550.00 550.00 550.00 382.70

19.  এিটিটিএি লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং লফ … 1600.00 1625.00 1625.00 1566.99

20.  লিকযাল ট্রালকাং লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং লফ … 90.00 90.00 6.00 165.29

21.  িেদকাড এযদলাদকশি ও লিলডও োলি থিাল লফ … 320.00 300.00 200.00 353.50

২২. এিএিলি লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং লফ … 25.00 25.00 0.00 25.00

২৩. আইলিআরএি লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং লফ … 50.00 50.00 0.00 0.00

২৪. লিক্স লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং লফ … 0.70 0.70 0.00 0.90

২৫. োওয়ার টশয়ালরাং লাইদিন্স লফ ও টরলিলিউ টশয়ালরাং লফ… 2000.00 2000.00 0.00 1822.46

26.  অন্যান্য/লবলবি আয় … 1520.00 3035.00 3035.00 6342.20

(A) টিাে আয় (তফলিল-ক) (Opr, L-48) (I/E, L-12) 297500.00 310000.00 310000.00 305886.87

লবলবি আদয়র লববরণ(তফলিল-ক, ক্রলিক িাং-১৯)

১. ব্যাাংক সুে ও লবলবি আয় (I/E, L-9) 500.00 1015.00 1015.00 3658.71

অন্যান্য আদয়র লববরণঃ-    

১.  লিওআইলি িাংক্রান্ত জলরিািা … 500.00 1000.00 1000.00 1016.55

২.  লিলবলজ ফাইি … 0.00 0.00 0.00 0.00

৩.  অলিবলিত টিাবাইল িীদির জলরিািা … 0.00 0.00 0.00 0.00

৪.  লবলম্ব লফ … 500.00 1000.00 1000.00 1509.33

৫.  লপ্রদিইড কললাং কাড থ হদত লাইদিন্স লফ ও টরন্টাল চাজথ … 0.00 0.00 0.00 0.00

৬.  টরন্টাল চাজথ … 0.00 0.00 0.00 0.00

৭.  টশয়ার হস্তান্তর লফ … 10.00 10.00 10.00 113.01

8.  লবলবি আয় … 10.00 10.00 10.00 44.59

উি-টিাে অন্যান্য আয়: (I/E, L-11) 1020.00 2020.00 2020.00 2683.48

িব থ টিাে অন্যান্য/লবলবি আয়: … 1520.00 3035.00 3035.00 6342.19

টিবার জন্য প্রাপ্য লফ: (I/E, L-6) 295745.00 306730.00 306730.00 299005.80
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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি

রাজস্ব ব্যয় (প্রশািলিক ব্যদয়র) লববরণ

তফলিল-খ (লক্ষ োকা )

ক্রলিক অর্ থনিলতক লববরণ বাদজে িাংদশালিত বাদজে অনুদিালেত বাদজে প্রকৃত

িাং টকাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

(১). টবতি ও িাতালে (তফুলিল: খ-১)

১.  কি থচারীদের টবতি-িাতালে(টগ্রড 1-10) … 2200.00 2000.00 2320.00 1359.46

২.  কি থচারীদের টবতি-িাতালে(টগ্রড 11-20) … 700.00 600.00 810.00 484.92

3. ৩১১১৩২৮ শ্রালন্ত লবদিােি িাতা … 30.00 40.00 30.00 11.45

৪. ৩১১১৩২৫ উৎিব িাতা (কি থচারী)(টগ্রড 1-10) … 145.00 130.00 166.00 111.84

৫. ৩১১১৩২৫ উৎিব িাতা (কি থচারী) (টগ্রড 11-20) … 50.00 45.00 65.00 36.78

৬. ৩১১১৩৩৫ বাাংলা িববর্ থ িাতা … 21.00 20.00 32.50 15.26

৭. ৩১১১৩২৭ অলিকাল ব্যয় … 80.00 78.00 75.00 72.74

৮.  আউেদিালি থাং … 22.00 7.50 1.00 0.00

৯. ৩১১১৩০১ অলতলরক্ত োলয়ত্ব িাতা … 0.50 0.50 0.50 0.00

১০. ৩১১১৩১৪ টিলফি িাতা(চতুর্ থ টশ্রণীর কি থচারীদের জন্য) … 3.00 3.00 3.00 1.73

(১). টিাে (তফলিল: খ-১):   (I/E, L-13) 3251.50 2924.00 3503.00 2094.18

(২). কি থচারীদের িলবষ্য তহলবল/টিিশি ফান্ড (তফলিল: খ-২)      

১. ৩৪২১৫০৬ লিলিএফ … 200.00 200.00 200.00 147.46

২. ৩৭৩১১০১ গ্রাচুইটি … 300.00 300.00 300.00 300.00

৩. ৩৭৩১১০৩ টিিশি তহলবল … 2500.00 5000.00 7500.00 2500.00

৪.  ছুটি িগোয়ি … 100.00 200.00 200.00 0.00

(২). টিাে (তফলিল: খ-২):   (I/E, L-14) 3100.00 5700.00 8200.00 2947.46

(৩). টিরািত ও রক্ষণাদবক্ষি (তফলিল: খ-৩)     

১. ৩২৫৮১০১  ািবাহি টিরািত ও রক্ষণাদবক্ষি 65.00 65.00 65.00 46.35

২.  অলফি িাংস্কার ও রক্ষণাদবক্ষি … 15.00 20.00 20.00 12.12

৩. ৩২৫৮১০৩ কলিউোর ও লপ্রন্টার টিরািত ও রক্ষণাদবক্ষি … 2.00 2.00 5.00 1.47

৪. ৩২৫৮১০৪ অলফি িরঞ্জাি  ন্ত্রিালত টিরািত ও রক্ষণাদবক্ষণ … 20.00 15.00 10.00 7.20

৫. ৩২৫৮১০২ আিবাবিত্র টিরািত ও রক্ষণাদবক্ষি … 4.00 3.00 2.00 0.00

৬.  অলফি িবি টিরািত ও রক্ষণাদবক্ষণ … 1.50 1.50 1.50 0.00

৭. ৩২৫৮১২৬ টেললদ াগাদ াগ  ন্ত্রিালত টিরািত ও রক্ষণাদবক্ষণ … 170.00 37.00 527.00 0.59

(৪). টিাে (তফলিল: খ-৩):    (I/E, L-15) 277.50 143.50 630.50 67.73

(৫). অবচয় (তফলিল: খ-৪)                         (I/E, L-16)  (F/F, L-3 & 19) 21500.00 39000.00 1500.00 856.82

(৫). প্রলশক্ষি (তফলিল:খ-৫)     

১.  প্রলশক্ষি (স্থািীয় ও ববদেলশক) 50.00 50.00 140.00 24.40

(৬). টিাে (তফলিল: খ-৬):     (I/E, L-17) 50.00 50.00 140.00 24.40

(৭). লিএিলজ, টিদট্রাল , অকদেি, লুলিদকন্ট ও অন্যান্য (তফলিল: খ-৭)   

১ ৩২৪৩১০১ লিএিলজ, টিদট্রাল, অকদেি, লুলিদকন্ট ও অন্যান্য 100.00 95.00 95.00 78.17

2.  গাড়ী লি,এি,লজ’টত রুিান্তর … 1.00 1.00 3.00 1.29

৩.  লবদ্যযৎ ও গ্যাি (িলিেলরাং টেশিিহ) … 80.00 80.00 65.00 38.91

(৭). টিাে (তফলিল: খ-৭):    (I/E, L-18) 181.00 176.00 163.00 118.37

(৮).  িিাজ কল্যাি ব্যয় (তফলিল: খ-৮)     

১. ৮১৭২৫০৪ ট ৌর্ লবিা … 200.00 200.00 200.00 200.00

২. ৩৭২১১০২ কল্যাণ তহলবল … 20.00 15.00 15.00 15.00

(৮). টিাে (তফলিল: খ-৮):    (I/E, L-19) 220.00 215.00 215.00 215.00

(৯). উিদেষ্টা লিদয়াদগর জন্য ব্যয় (তফলিল: খ-৯)     

১. ৩২৫৭১০১ কিিালদেলন্স িালি থি(স্থািীয় ও ববদেলশক … 150.00 100.00 200.00 0.00

২. ৪১১৩২০১ লরিাচ থ এন্ড টডদিলিদিন্ট ব্যয় (আর এন্ড লড) … 120.00 120.00 120.00 0.00

(৯). টিাে (তফলিল: খ-৯):     (I/E, L-20) 270.00 220.00 320.00 0.00

(১০). িতুথলক (তফলিল: খ-১০)   (I/E, L-21) 0.00 0.00 0.00 0.00

(১১). িলরদশালিতব্য সুে (তফলিল: খ-১১)   (I/E, L-22) 0.00 0.00 0.00 0.00

(১) উি-টিাে(তফলিল: খ এর ১ হদত ১১)  28850.00 48428.50 14671.50 6323.96
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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি

রাজস্ব ব্যয় (প্রশািলিক ব্যদয়র) লববরণ

তফলিল-খ (লক্ষ োকা )

ক্রলিক অর্ থনিলতক লববরণ বাদজে িাংদশালিত বাদজে অনুদিালেত বাদজে প্রকৃত

িাং টকাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

(১২). অন্যান্য ব্যয় (তফলিল: খ-২)

১. ৩২১১১২৯ বালড় িাড়া/অলফি িাড়া … 1200.00 1200.00 1200.00 782.12

২. ৩২১১১২৯ িলিেলরাং টেশিালর অলফি িাড়া … 5.00 5.00 10.00 0.00

৩. ৩২১১১১৫ িালি ও ওয়ািা … 12.00 10.00 10.00 7.86

৪. ৩২১১১২৫ প্রচার ও লবজ্ঞািি … 40.00 40.00 40.00 16.07

৫.  টেললদফাি, ওদয়বিাইে ও ইন্টারদিে লবল … 100.00 100.00 120.00 86.02

৬.  মুদ্রণ ও প্রকাশিা … 25.00 25.00 25.00 16.09

৭.  অলফি টেশিালর … 30.00 30.00 30.00 28.42

৮. ৩২১১১১০ আইি িাংক্রান্ত ব্যয় … 150.00 200.00 200.00 144.95

৯. ৩২১১১০৬ আপ্যায়ি ব্যয় … 20.00 20.00 20.00 16.71

১০. ৩২১১১২৭ ম্যাগালজি ও টেকলিকযাল বই … 6.00 5.00 9.00 4.07

১১.  আয়কর/শুল্ক … 0.50 0.50 0.50 0.00

১২. ৩১১১৩১৫ টিার্াক-িলরচছে … 12.00 10.00 12.00 9.96

১৩. ৩২৪১১০১ ভ্রিি ব্যয় (স্থািীয়) … 15.00 12.00 12.00 6.89

১৪. ৩২৪২১০১ ভ্রিি ব্যয় (ববদেলশক) … 400.00 400.00 400.00 399.28

১৫. ৩২২১১০১ অলডে িাংক্রান্ত ব্যয়(ইিফরদিশি অলডেিহ) … 2000.00 500.00 2500.00 378.27

১৬.   ািবাহি, টরলজদেশি লফ, লবিা ও কর … 40.00 35.00 35.00 23.85

১৭. ৩২৫৭৩০২ লচলকৎিা ব্যয় … 100.00 100.00 120.00 78.30

১৮. ৩২১১১১১ টিলিিার ও ওয়াকথিি … 300.00 300.00 200.00 151.57

১৯.  আিছারদের বালড় িাড়া-িলিেলরাং টেশি … 3.00 3.00 5.00 2.18

২০.   প্রিাংশিীয় কাদজর পুরস্কার/উৎিাহ িাতা … 100.00 100.00 100.00 0.00

২১. শুদ্ধাচার িাংক্রান্ত ব্যয় 6.00 5.00 2.50 1.92

২২. ৩১১১৩১৬ টিালাই ব্যয় … 2.00 2.00 2.00 0.27

২৩.  টিাোল িালি থি ও িলত্রকা লবল … 8.00 5.00 8.00 2.97

২৪. ৩২৫৫১০৪ োিি ও লিল … 2.00 2.00 2.00 1.34

২৫. ৩২১১১২১ িাড়া িরঞ্জািালে … 0.50 0.50 0.50 0.00

২৬. ৩২১১১০২ িলরষ্কার িলরচছন্নতা … 0.50 0.50 0.50 0.00

২৭.  লিরািত্তা প্রহরী/আিিার(িলিেলরাং টেশিিহ) … 120.00 120.00 120.00 100.54

২৮. ৩১১১৩৩২ িম্মািী িাতা/লফ (টবাড থ লিটিাং) … 60.00 50.00 50.00 48.97

২৯. ৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠাি/উৎিবালে … 80.00 50.00 20.00 15.67

৩০. ৩২২১১০৮ ব্যাাংক চাজথ … 10.00 10.00 20.00 3.19

৩১. ৩২১১১২৬ অলডও লিলডও /চললচত্র লিি থাি … 10.00 10.00 10.00 0.00

৩২. ১৪২২৪০১ িাদি থ, েরিত্র মূল্যায়ি লফ … 25.00 25.00 5.00 0.00

৩৩. ৩২১১১০৯ অলিয়লিত শ্রলিক … 0.25 0.25 0.25 0.00

৩৪. ৩২১১১১২ চাঁো ও অনুোি … 200.00 200.00 200.00 54.36

৩৫.  লিকুদয়লন্স ডাো টবি … 5.00 2.00 5.00 0.00

৩৬. ১১৩১১০১ ভূলি উন্নয়ি কর … 2.00 2.00 2.00 0.00

৩৭.  িলিেলরাং, ইদন্টললদজন্স িালি থি ও টিাি থিালি … 50.00 50.00 50.00 49.00

৩৮. ৩৮২১১১৩ উিহার িািগ্রী ব্যয় … 5.00 5.00 5.00 0.05

৩৯.  গালড় িাড়া(কি থচারীদের  াতায়াদতর জন্য) … 70.00 70.00 60.00 33.49

৪০.  জলরিািা/রাজস্ব টফরত … 25.00 25.00 50.00 0.00

ব্যাদলন্স লি/লড (িরবতী পৃষ্ঠায় স্থািান্তর করা হদলা): 5239.75 3729.75 5661.25 2464.38
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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি

রাজস্ব ব্যয় (প্রশািলিক ব্যদয়র) লববরণ

তফলিল-খ (লক্ষ োকা )

ক্রলিক অর্ থনিলতক লববরণ বাদজে িাংদশালিত বাদজে অনুদিালেত বাদজে প্রকৃত

িাং টকাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

ব্যাদলন্স লব/লড (পূব থবতী পৃষ্ঠা হদত আিা হদলা): 5239.75 3729.75 5661.25 2464.38

৪১.  িলিেলরাং, ম্যাদিজদিন্ট, অিাদরশি এন্ড টিইিদেদিন্স িাদিাে থ ... 255.00 185.00 200.00 187.41

৪২.  ইন্টারদিে টিফটি িলুশি এন্ড িড ম্যাদিজদিন্ট লিদেি… 1000.00 1000.00 1500.00 0.00

৪৩.  লিলাি ব্যবস্থািিা লফ … 0.00 0.00 0.00 0.00

৪৪. ৩২৫৫১০৬ ম্যাি ক্রয় … 25.00 25.00 25.00 14.59

৪৫.  লবলিও লশদের িালন্ডাং … 20.00 30.00 50.00 0.00

4৬ . আইটিইউ লিব থাচি িাংক্রান্ত ব্যয় … 0.50 0.50 50.00 0.00

47 . ৩২৫৭১০৫ ইদিাদিশি ফান্ড … 50.00 50.00 30.00 12.64

48 .  লিদয়াগ িাংক্রান্ত ব্যয় … 60.00 70.00 70.00 35.48

49 .  টেললদ াগাদ াগ/লডলজোল টিলা … 300.00 200.00 0.00 0.00

৫০.  আিেকালীি … 20.00 20.00 15.00 7.75

(২) উি-টিাে(তফলিল: খ-১২) … 6970.25 5310.25 7601.25 2722.25

টিাে: (উি-টিাে ১+২) (তফলিল-খ) … 35820.25 53738.75 22272.75 9046.21

অন্যান্য আয়:
  (A-D-C)

35585.25 53503.75 22037.75 13237.23

A. টিাে আয় (তফলিল-ক):
(I/S, L-12)

297500.00 310000.00 310000.00 305886.87

B. টিাে িলরচালি ব্যয় [তফলিল-খ=ঘ]:
(Opr, L-62)

35820.25 53738.75 22272.75 13359.38

(C)টিাে িলরচালি উলিৃত্ত/(ঘােলত)(ক-ঘ):
(Opr, L-64)

261679.75 256261.25 287727.25 631177.02

* প্রিাংশিীয় কাদজর পুরস্কার/ উৎিাহ িাতা অনুদিালেত িীলতিালার আদলাদক  র্া র্ কর্তথিদক্ষর অনুদিােিক্রদি প্রোি করদত হদব।

** িাদি থ, েরিত্র ি•ল্যায়ি লফ লবদ্যিাি লিয়ি-িীলত প্রলতিালি িাদিদক্ষ ব্যয় করা  াদব।

717



বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি

মূলিি জাতীয় ব্যদয়র লববরণ

তফলিল-গ

(লক্ষ োকা )

ক্রলিক অর্ থনিলতক লববরণ বাদজে িাংদশালিত বাদজে অনুদিালেত বাদজে প্রকৃত

িাং টকাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

মূলিি জাতীয় ব্যদয়র লববরণ

১. ২১১২১০১  ািবাহি ক্রয় … 150.00 150.00 150.00 0.00

২. ২১১২২০২ কলিউোর, লপ্রন্টার ইতযালে … 40.00 40.00 40.00 38.24

৩. ২১১৩৩০১ কলিউোর িফট্ওয়ার … 150.00 50.00 300.00 11.98

৪. ২১১২৩০৯ অলফি িরঞ্জাি ও  ন্ত্রিালত (টিওএন্ডই অনু ায়ী) … 25.00 20.00 40.00 18.76

৫. ২১১২৩১৩ আিবাবিত্র ব্যয় … 15.00 15.00 15.00 13.93

৬.  অলফি িাজিজ্জা … 5.00 5.00 5.00 0.00

৭.  ল্যাি টিেওয়াকথ  ন্ত্রিালত … 10.00 10.00 12.00 6.77

৮. ২১১২৩০৩ ববদ্যলতক িরঞ্জাি … 5.00 2.50 5.00 0.00

৯. ২১১২৩০৫ অলি লিব থািক িরঞ্জাি … 5.00 3.00 5.00 0.59

১০.  মূলিি খাদত লিলড িযাে … 304.00 254.00 1300.00 39.57

১১.   ঋণ (কলিউোর, জলি ক্রয় ও বালড় লিি থাণ) … 200.00 100.00 100.00 0.00

১২. ৪১৪১১০১ অলফি িবদির জন্য জলি ক্রয় … 1.00 1.00 1.00 0.00

১৩.  আগারগাঁও এ িরকার কর্তথক বরাদ্দকৃত জলিদত  

  লিজস্ব অলফি িবি লিি থাণ ব্যয় … 0.00 0.00 0.00 0.00

১৪.  কল্যািমূলক প্রকে ব্যয় … 5.00 5.00 5.00 0.00

১৫.  গ্যাদরজ লিি থাণ … 1.00 1.00 1.00 0.00

১৬. ৪১১২২০৪ টেললদ াগাদ াগ  ন্ত্রিালত ও স্থািিা … 10750.00 1000.00 7000.00 140.46

১7 .  ই-িালি থি িাংক্রান্ত ব্যয় … 50.00 50.00 250.00 0.00

১৮.  স্যাোলাইে উৎদক্ষিি/লিি থাণ ব্যয়(ঋদণর লকলস্ত িলরদশািিহ) 28788.00 28788.00 28788.00 19853.70

১৯.  স্যাোলাইে উৎদক্ষিদির িরািশ থক প্রকে(লিজস্ব অর্ থায়দি):

 ক) প্রকে ব্যয় (রাজস্ব ব্যয়) … 0.00 0.00 0.00 955.78

খ) প্রকে ব্যয় (মূ•লিণ ব্যয়) … 0.00 0.00 0.00 0.00

টিাে (তফলিল-গ):    (F/F, L-5 & 16) 40504.00 30494.50 38017.00 21079.78

টিাে অন্যান্য প্রশািলিক ও মূলিিী ব্যয়:  (I/S, L-23) 47474.25 35804.75 45618.25 23802.03

টিাে আয় (তফলিল-ক):  (I/S, L-12) 297500.00 310000.00 310000.00 305886.87

টিাে ব্যয় [তফলিল-(খ+গ)=ঘ]:  (I/S, L-24) 76324.25 84233.25 60289.75 30125.99

টিাে উলদ্ধত্ত/(ঘােলত)(ক-ঘ): (I/S, L-25), (F/F. L-2 & 21) And (Pay Gov, L-11) 221175.75 225766.75 249710.25 275760.88

* কদি থাদরশি/িাংস্থার লিজস্ব  অর্ থায়দি িলরচালিার স্থায়ী ও অন্যান্য স্থায়ী িিদে লকাংবা প্রকদে  লবলিদয়াদগর টক্ষদত্র  িরকাদরর    

অনুদিােি এবাং লিয়ি-িীলত িালি িাদিদক্ষ  িাংলিষ্ট খাদত বাদজদে বরাদ্দকৃত অর্ থ ব্যয় করা ট দত িাদর ।
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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি

েীর্ ঘদিয়ালে ঋণ পলিদশাধ (ববদেলশক, সিকালি, ব্াাংক ও অন্যান্য োয় পলিদশাধ)

ক্রলিক অর্ ঘনিলিক ব্দয়ি  লববিণ বাদেে সাংদশালধি বাদেে অনুদিালেি বাদেে

িাং টকাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০

১.  ববদেলশক ঋণ (পলিদশালধিব্ )  

     ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

     খ. সুে ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

২.  ববদেলশক ঋণ (বদকয়া ) ...

     ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

     খ. সুে ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩.  সিকালি ঋণ (পলিদশালধিব্ )

     ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

     খ. সুে ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

৪.  সিকালি ঋণ (বদকয়া )

     ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

     খ. সুে ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫.  ব্াাংক ঋণ (পলিদশালধিব্ )

 ১. েীর্ ঘদিয়ালে

     ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

     খ. সুে ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ২. সল্পদিয়ালে

     ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

     খ. সুে ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

৬.  ব্াাংক ঋণ (বদকয়া )

 ১. েীর্ ঘদিয়ালে

     ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

     খ. সুে ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ২. স্বল্পদিয়ালে

     ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

     খ. সুে ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

টিাে : ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

(কদপ ঘাদিশি হদি প্রাপ্ত লহসাব অনু ায়ী)

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি

েীর্ ঘদিয়ালে ঋদণি লববিণী

ক্রলিক অর্ ঘনিলিক লববিণ 30-06-17 প ঘন্ত বাদেে সাংদশালধি বাদেে

িাং টকাড বদকয়া ২০২০-২১ ২০১৯-২০

 েীর্ ঘদিয়ালে ঋদণি লববিণী ০.০০ ০.০০ ০.০০

১.      ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

২.      খ. সুে ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

 টিাে: … ০.০০ ০.০০ ০.০০

(টেোলি ও ঋণ ব্বস্থাপিা অনুলবভাগ, লডএসএল অলধশাখা-হদি প্রাপ্ত )

<5. BTRC-Sch-20-21 >
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