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ন�র: ৫৬.০০.০০০০.০৪০.০২.০৯৯.১৮.৭২ তািরখ: 
২৫ �লাই ২০২১

১০ �াবণ ১৪২৮

�াপক:
চীফ একাউ�স এ� ফাই�া� অিফসােরর কায �ালয় ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ িহসাব ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা।

িবষয়: ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ হাইেটক পাক� ক��পে�র অ��েল ২০২১-২২ অথ �বছেরর বােজট িবভাজন অ�েমাদন
��: বাংলােদশ হাইেটক পাক� ক��পে�র �ারক নং-৫৬.০২.০০০০.০০৪.০৪.০০১.১৮.১২১; তািরখঃ ১৭.০৭.২০২১ ি�.

জনাব,
    আিদ� হেয় ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ হাই-�টক পাক� ক��পে�র অ��েল ২০২১-২২ অথ �বছেরর বােজেট বরা��ত ৩০০০.০০ ল� (ি�শ �কা�)

টাকা ও ৩২৫৭১০১-ক�ালেটি� খােত (িনজ� আয়) ৩০.০০ ল� (ি�শ ল�) টাকাসহ �মাট (৩০০০.০০+৩০.০০)=৩০৩০.০০ ল� (ি�শ �কা� ি�শ ল�) টাকার িন�বিণ �ত বােজট
িবভাজেন িনে�া� শেত� স�িত �দান করিছঃ

(হাজার টাকায়)

অথ �ৈনিতক �কাড 
ও খােতর নাম

বােজট 
২০২১-২২

ম��

১ ২ ৩
৩-আবত�ক �য়   
৩১১১১০১-অিফসারেদর �বতন ১১০০০.০০  
৩১১১২০১-কম �চারীেদর �বতন ৩৮০০.০০  
উপেমাট= ১৪৮০০.০০  
ভাতািদ বাবাদ সহায়তা   
৩১১১৩১০-বাড়ী ভাড়া ভাতা ৮০০০.০০  
৩১১১৩২৮-�াি� িবেনাদন ৪০০.০০  
৩১১১৩২৫-উৎসব বাতা ২৬০০.০০  
৩১১১৩৩৫-নববষ � ভাতা ৩৮০.০০  
৩১১১৩১১-িচিকৎসা ভাতা  ১০০০.০০  
৩১১১৩৩১-আ�ায়ন ভাতা  ১০০.০০  
৩১১১৩১৪-�িফন ভাতা  ২০০.০০  
৩১১১৩০২-যাতায়াত ভাতা ২৭০.০০  
৩১১১৩০৬-িশ�া ভাতা ২৭০.০০  
৩১১১৩১২-�মাবাইল/�সলেফান ভাতা ১৩০.০০  
৩১১১৩১৩-�টিলেফান ভাতা ১৩০.০০  
৩১১১৩৩৮-অ�া� ভাতা ৪০০.০০  
৩১১১৩০১-দািয়� ভাতা ১০০.০০  
উপেমাট= ১৩৯৮০.০০  
প� ও �সবা বাবদ সহায়তা   
৩২৪১১০১-�মণ �য় ৪০০০.০০  
৩২১১১২৯-অিফস ভাড়া ৬৬০০.০০  
৩২১১১১৯-ডাক  ২০০.০০  
৩২১১১২০-�টিলেফান  ২০০.০০  
৩২১১১১৭-ই�ােনট ১০০০.০০  
৩২২১১০৪-�রিজে�শন িফ ৭০০.০০  
৩২১১১১৫-পািন ১২০০.০০  
৩২১১১১৩-িব��ৎ  ৩০০০০.০০  
৩২৫৬১০৬-�পাশাক �য় ১০০.০০  
৩২৪৩১০১-�পে�াল ও �ি�ক�া� ৭০০.০০  
৩২৪৩১০২-�াস ১৫০০.০০  
৩২২১১০৮-�াংক চাজ� ১০০.০০  
৩২৫৫১০৪- ��শনারী ১০০০.০০  
৩২১১১২৭-বইপ� ও সামিয়কী ৩০০.০০  
৩২১১১২৫-�চার ও িব�াপন ১০০০০.০০  



৩২৩১৩০১-�িশ�ণ �য়  ১৫০০.০০  
৩২১১১১১-�সিমনার ও কনফাের� ১৫০০.০০  
৩২১১১০৬-আ�ায়ন �য় ১৫০০.০০  
৩২২১১০৬-পিরবহন �য় ৫০০.০০  
৩২১১১০৯-�িমক ম�ির ২০০০.০০  
৩২৫৭১০১-ক�ালেটি� ১০২০০.০০ ৩০.০

০ ল�
িনজ�
আয়

৩২৫৩১০৩-িনরাপ�া �হরী ১১০০০.০০  
৩২১১১১০-আইন সং�া� ৪৮০.০০  
৩২৫৭২০৬-স�ানী ভাতা/িফ/পাির�িমক ১৫০০.০০  
৩২২১১১২-পরী�া িফ/পরী�া সং�া�  ১২০০.০০  
৩২৫৫১০১-কি�উটার সাম�ী ৮০০.০০  
৩২৫৭১০৬-��াচার ৮৪০.০০  
৩২৫৭৩০১-অ��ান/উৎসব ১৫০০০.০০  
৩২১১১৩১-আউটেসািসং  ১২০০০.০০  
৩২৫৫১০৫-অ�া� মিনহাির  ২০০০.০০  
৩২৫৮১০১-�মাটর যানবাহন  ৫০০.০০  
৩২৫৮১০২-আসবাবপ�  ৫০০.০০  
৩২৫৮১০৩-কি�উটার ও অিফস সর�াম ৮০০.০০  
৩২৫৮১০৭-ভবন ও অ�া� �াপনা �মরামত ৭০০০.০০  
৩২৫৮১১৯-অ�া� �মরামত ও সংর�ণ ৭০০০.০০  
৩২৫৮১৪০-�মাটরযান র�ণােব�ণ �য় ১২০০.০০  
উপেমাট= ১৩৬৬২০.০০ ৩০.০

০ ল�
িনজ�
আয়

৩৬৩১১০৮-গেবষণা অ�দান   
৩২৫৭১০৫ উ�াবনী ২৫০০.০০  
উপেমাট= ২৫০০.০০  
৩৬৩১১৯৯-অ�া� অ�দান   
৩৮২১১০২-�িম উ�য়ন কর ৪৯০০.০০  
৩৮২১১০৩-�পৗর কার ১৮০০০.০০  
৩৮২১১১৬ িবমা ৬০০.০০  
উপেমাট= ২৩৫০০.০০  
�মাট আবত�ক �য়: ১৯১৪০০.০০ ৩০.০

০ ল�
িনজ�
আয়

৩৬৩২১০২- য�পািত অ�দান   
৪১১২৩১০-অিফস সর�াম ৬৫০০.০০  
৪১১২৩০৩-�ব��িতক সর�াম ১২৫০০.০০  
উপেমাট= ১৯০০০.০০  
৩৬৩২-�লধন অ�দান   
৩৬৩২১০৩- যানবাহন অ�দান   
৪১১২১০১-�মাটর যানবাহন ১০০০০.০০  
উপেমাট= ১০০০০.০০  
৩৬৩২১০৪-ভবন ও �াপনা িনম �াণ অ�দান   
৪১১১২০১-অনাবািসক ভবনস�হ ৪০০০০.০০  
উপেমাট= ৪০০০০.০০  
৩৬৩২১০৫- ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অ�দান   
৪১১২২০২-কি�উটার ও আ�ষাি�ক  ১৬০০.০০  
উপেমাট= ১৬০০.০০  
৩৬৩২১০৬-অ�া� �লধন অ�দান   
৪১১২৩১৪-আসবাবপ� ১০০০.০০  
৪১৪১১০১-�িম অিধ�হণ/�য় ৪০০০০.০০  
উপেমাট = ৪১০০০.০০  
�মাট �লধন �য়: ১১১৬০০.০০  



 

সব �েমাট (আবত�ক+�লধন): ৩০৩০০০.০০ ৩০.০
০ ল�
িনজ�
আয়

০২.শত�াবলী:
(ক) এ অথ � �েয়র ��ে� PPA-2006, PPR-2008 এবং সরকােরর যাবতীয় আিথ �ক িবিধিবধান ও িনয়মাচার অব�ই পালন করেত হেব;
(খ) �লধন ম�রী খােত বরা��ত অথ � হেত যানবাহন �েয়র ��ে� অথ � িবভােগর �য় িনয়�ণ অ�িবভােগর স�িত �হণ করেত হেব;
(গ) অ�িয়ত অথ � (যিদ থােক) যথাসমেয় সমপ �ণকরেত হেব;
(ঘ) অথ � িবভাগ ১৫.০৮.২০০৬ তািরেখ অম/অিব/বা-১/বােজট (৩১)/২০০৪/৫৮৮ সং�ক পিরপে�র িনেদ �শনা অ�সরণ কের িব�ািরত িবভাজেন
�দিশ �ত ‘�ালানী ও অ�া� �য়’ খাত হেত ১০% কত�েনর িবষয়� িনি�ত করেত হেব;
(ঙ) এ বােজট িবভাজেনর বাইের �কান অথ � �য় করা যােব না;
(চ) এ অথ � �েয় �কান অিনয়ম হেল সংি�� িবল পিরেশাধকারী ক��প� দায়ী হেবন।
(ছ) ি�-তারকা (**) িবিশ�  ‘৩৬৩১১৯৯-অ�া� অ�দান’, ও‘৩৬৩২১০৩-যানবাহন বাবদ অ�দান’ খােতর অথ � ছােড়র ��ে� অথ � িবভােগর �ব �া�েমাদন
�হণ করেত হেব। 
(জ) �বি�ক মহামাির কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯)-এর �া�ভ�াব �মাকােবলায় সরকােরর অ�ািধকার খাতস�েহর �েয়াজনীয় অথ � বরাে�র মা�েম সীিমত
স�েদর সেব �া�ম �বহার িনি�তকে� �য সকল পিরপ� জাির করা হেয়েছ তা যথাযথভােব অ�সরণ করেত হেব।

       

...

২৫-৭-২০২১

ইসরাত জাহান
উপসিচব (অিতির� দািয়�)

�ফান: ০২-৪১০২৪০২৮
ইেমইল: israt@ictd.gov.bd

ন�র: ৫৬.০০.০০০০.০৪০.০২.০৯৯.১৮.৭২/১(৫) তািরখ: ১০ �াবণ ১৪২৮

২৫ �লাই ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা [�ঃআঃ উপ সিচব (বােজট-২৫)]
২) �ব�াপনা পিরচালক, �ব�াপনা পিরচালেকর দ�র, বাংলােদশ হাই-�টক পাক� ক��প�
৩) ��সিচব, বােজট এবং িনরী�া অ�িবভাগ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ
৪) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ
৫) িহসাবর�ণ কম �কত�া, িহসাব ও অিডট শাখা, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ

২৫-৭-২০২১

ইসরাত জাহান
উপসিচব (অিতির� দািয়�)


