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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলন: 2019-20

128 - তথ ও পযপগপপযপগ পযরক রবভপগ
(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2019-20 2018-19 2018-19
রববরণপররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজরঅর রননরতক

পকপড

12801 সরচবপলয়

সরচবপলয়1280101

1280101116599 সরচবপলয়, তথ ও পযপগপপযপগ পযরক রবভপগ (আইরসটরড)

রপজস1

অনপন রপজস14

1411 সদ

2,302,302,301411202 সরকপরর কম রচপররপক পদত ঋপণর সদ

উপ-পমপর - সদ: 2,30 2,30 2,30

1422 পশপসরনক রফসমহ

10,005,0010,001422326 পররকপ রফ

3,24503,501422328 দরপত দরলল রফ

উপ-পমপর - পশপসরনক রফসমহ: 13,50 5,50 13,24

1423 অরবপণনপযপগ পরতষপপনর সমপব রবকয়

1,5820501423204 সরকপরর যপনবপহন ববহপর রফ

3351423225 কপগজ ও পসশনপরর রবকয়

উপ-পমপর - অরবপণনপযপগ পরতষপপনর সমপব রবকয়: 55 23 1,61

1441 আবতরক সপনপনর যপ অনত পশরণবদ নয়

4,78,741,505,001441202 পব রবতর অর রবছপরর অরতররক গহরত অর র 

পফরত

14,67,40513,55,441441299 অনপন আদপয়

উপ-পমপর - আবতরক সপনপনর যপ অনত পশরণবদ নয়: 13,60,44 1,55 19,46,14

13,76,79 9,58 19,63,29উপ-পমপর - অনপন রপজস:

উপ-পমপর - রপজস: 13,76,79 9,58 19,63,29

মলধন পপরপ2

অআরর রক সমদ রবকয়21

2112 যনপপরত ও সরঞপমপরদ

2222112201 তথ পযপগপপযপগ পযরক সরঞপমপরদ রবকয়

2222112202 করমউরপর ও আনষরঙক

2222112205 তথ, করমউরপর, ও পররলপযপগপপযপগ 

সরঞপম রবকয়

উপ-পমপর - যনপপরত ও সরঞপমপরদ: 6 6 6

6 6 6উপ-পমপর - অআরর রক সমদ রবকয়:

উপ-পমপর - মলধন পপরপ: 6 6 6
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128 - তথ ও পযপগপপযপগ পযরক রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2019-20 2018-19 2018-19
রববরণপররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজরঅর রননরতক

পকপড

সমদ7

আরর রক সমদ72

7215 ঋণ

3,003,003,007215101 গহরনম রপণ ঋণ

2,002,002,007215102 করমউরপর ঋণ

1,001,001,007215104 পমপররগপরড় ঋণ

3,003,003,007215105 পমপরর সপইপকল ঋণ

1515157215106 বপইসপইপকল ঋণ

উপ-পমপর - ঋণ: 9,15 9,15 9,15

9,15 9,15 9,15উপ-পমপর - আরর রক সমদ:

উপ-পমপর - সমদ: 9,15 9,15 9,15

পমপর - সরচবপলয়, তথ ও পযপগপপযপগ পযরক রবভপগ (আইরসটরড): 13,86,00 18,79 19,72,50

131005300 বপসলপপদশ করমউরপর কপউরনল (রবরসরস)

রপজস1

অনপন রপজস14

1422 পশপসরনক রফসমহ

040431422328 দরপত দরলল রফ

উপ-পমপর - পশপসরনক রফসমহ: 43 40 0

1423 অরবপণনপযপগ পরতষপপনর সমপব রবকয়

080871423204 সরকপরর যপনবপহন ববহপর রফ

উপ-পমপর - অরবপণনপযপগ পরতষপপনর সমপব রবকয়: 87 80 0

1441 আবতরক সপনপনর যপ অনত পশরণবদ নয়

058,64,833,49,771441202 পব রবতর অর রবছপরর অরতররক গহরত অর র 

পফরত

01,251,381441299 অনপন আদপয়

উপ-পমপর - আবতরক সপনপনর যপ অনত পশরণবদ নয়: 3,51,15 58,66,08 0

3,52,45 58,67,28 0উপ-পমপর - অনপন রপজস:

উপ-পমপর - রপজস: 3,52,45 58,67,28 0

পমপর - বপসলপপদশ করমউরপর কপউরনল (রবরসরস): 3,52,45 58,67,28 0

131007400 বপসলপপদশ হপই-পরক পপকর কররপক

রপজস1

অনপন রপজস14

1422 পশপসরনক রফসমহ

05,005,901422328 দরপত দরলল রফ

উপ-পমপর - পশপসরনক রফসমহ: 5,90 5,00 0

1423 অরবপণনপযপগ পরতষপপনর সমপব রবকয়

030301423204 সরকপরর যপনবপহন ববহপর রফ

উপ-পমপর - অরবপণনপযপগ পরতষপপনর সমপব রবকয়: 30 30 0
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128 - তথ ও পযপগপপযপগ পযরক রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2019-20 2018-19 2018-19
রববরণপররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজরঅর রননরতক

পকপড

1441 আবতরক সপনপনর যপ অনত পশরণবদ নয়

026,73,302,99,051441202 পব রবতর অর রবছপরর অরতররক গহরত অর র 

পফরত

03,00201441299 অনপন আদপয়

উপ-পমপর - আবতরক সপনপনর যপ অনত পশরণবদ নয়: 2,99,25 26,76,30 0

3,05,45 26,81,60 0উপ-পমপর - অনপন রপজস:

উপ-পমপর - রপজস: 3,05,45 26,81,60 0

পমপর - বপসলপপদশ হপই-পরক পপকর কররপক: 3,05,45 26,81,60 0

131019100 রডরজরপল রনরপপতপ এপজরন

রপজস1

অনপন রপজস14

1422 পশপসরনক রফসমহ

002,501422326 পররকপ রফ

00501422328 দরপত দরলল রফ

উপ-পমপর - পশপসরনক রফসমহ: 3,00 0 0

1423 অরবপণনপযপগ পরতষপপনর সমপব রবকয়

001,501423204 সরকপরর যপনবপহন ববহপর রফ

উপ-পমপর - অরবপণনপযপগ পরতষপপনর সমপব রবকয়: 1,50 0 0

1441 আবতরক সপনপনর যপ অনত পশরণবদ নয়

005,001441202 পব রবতর অর রবছপরর অরতররক গহরত অর র 

পফরত

005,001441299 অনপন আদপয়

উপ-পমপর - আবতরক সপনপনর যপ অনত পশরণবদ নয়: 10,00 0 0

14,50 0 0উপ-পমপর - অনপন রপজস:

উপ-পমপর - রপজস: 14,50 0 0

পমপর - রডরজরপল রনরপপতপ এপজরন: 14,50 0 0

পমপর - সরচবপলয়: 20,58,40 85,67,67 19,72,50

ইপলকটরনক সপকর সপট ররফপকর পদপনকপরর কররপপকর রনয়নপকর কপয রপলয়1280102

1280102116600 ইপলকরনক সপকর সপট ররফপকপরর জন পততয়নকপরর কররপপকর রনয়নক কপয রপলয়

রপজস1

অনপন রপজস14

1422 পশপসরনক রফসমহ

05001422326 পররকপ রফ

0501422328 দরপত দরলল রফ

উপ-পমপর - পশপসরনক রফসমহ: 0 55 0

1423 অরবপণনপযপগ পরতষপপনর সমপব রবকয়

015101423204 সরকপরর যপনবপহন ববহপর রফ

উপ-পমপর - অরবপণনপযপগ পরতষপপনর সমপব রবকয়: 10 15 0
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128 - তথ ও পযপগপপযপগ পযরক রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2019-20 2018-19 2018-19
রববরণপররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজরঅর রননরতক

পকপড

1441 আবতরক সপনপনর যপ অনত পশরণবদ নয়

01,0001441202 পব রবতর অর রবছপরর অরতররক গহরত অর র 

পফরত

03,3001441299 অনপন আদপয়

উপ-পমপর - আবতরক সপনপনর যপ অনত পশরণবদ নয়: 0 4,30 0

10 5,00 0উপ-পমপর - অনপন রপজস:

উপ-পমপর - রপজস: 10 5,00 0

পমপর - ইপলকরনক সপকর সপট ররফপকপরর জন পততয়নকপরর 

কররপপকর রনয়নক কপয রপলয়:

10 5,00 0

পমপর - ইপলকটরনক সপকর সপট ররফপকর পদপনকপরর কররপপকর 

রনয়নপকর কপয রপলয়:

10 5,00 0

পমপর - সরচবপলয়: 20,58,50 85,72,67 19,72,50

12802 তথ ও পযপগপপযপগ পযরক অরধদপর

তথ ও পযপগপপযপগ পযরক অরধদপর1280201

1280201116601 পধপন কপয রপলয়, তথ ও পযপগপপযপগ পযরক অরধদপর

রপজস1

অনপন রপজস14

1422 পশপসরনক রফসমহ

50384,501422328 দরপত দরলল রফ

উপ-পমপর - পশপসরনক রফসমহ: 4,50 38 50

1423 অরবপণনপযপগ পরতষপপনর সমপব রবকয়

5018501423204 সরকপরর যপনবপহন ববহপর রফ

উপ-পমপর - অরবপণনপযপগ পরতষপপনর সমপব রবকয়: 50 18 50

1441 আবতরক সপনপনর যপ অনত পশরণবদ নয়

418510,501441299 অনপন আদপয়

উপ-পমপর - আবতরক সপনপনর যপ অনত পশরণবদ নয়: 10,50 85 41

15,50 1,41 1,41উপ-পমপর - অনপন রপজস:

উপ-পমপর - রপজস: 15,50 1,41 1,41

পমপর - পধপন কপয রপলয়, তথ ও পযপগপপযপগ পযরক অরধদপর: 15,50 1,41 1,41

পমপর - তথ ও পযপগপপযপগ পযরক অরধদপর: 15,50 1,41 1,41

পমপর - তথ ও পযপগপপযপগ পযরক অরধদপর: 15,50 1,41 1,41

পমপর - তথ ও পযপগপপযপগ পযরক রবভপগ: 20,74,00 85,74,08 19,73,91


