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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৫-১৬ 

‘লডলজোি িাাংিাযদশ’ টদযশর দালরদ্র লিযমাচন, মানসম্মি লশক্ষা ও স্বাস্থয 

সুলিধা লনলিিকরণ এিাং কম িসাংস্থাযনর সুয াগ সৃলির িযক্ষয  র্া র্ 

প্রযুলি ব্যিহাযরর মাধ্যযম সরকাযরর সকি অঙ্গীকার িাস্তিায়যনর একটি 

আধুলনক দশ িন। 

-প্রধানমন্ত্রী টশখ হালসনা 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৫-১৬ 

িাণী 

 

 টিগম িারানা হালিম 

প্রলিমন্ত্রী 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 

২০১৫-২০১৬ অর্ ি িৎসযর ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ এিাং এর আওিাধীন দপ্তর/সাংস্থাসমূযহর কা িক্রম, গৃহীি 

কম িসূচী, অজিন ও ভলিষ্যৎ কম িপলরকল্পনার িথ্য লনযয় প্রলিযিদন প্রকাযশর উযযাগ টনয়া হযে টজযন আলম অিযন্ত আনলিি। 

এ প্রকাশনা ডাক ও টেলিয াগায াগ খাযি সরকারী প্রলিষ্ঠানসমূযহর কা িক্রমযক দৃশ্যমান করযি এিাং জিািলদলহিা লনলিি 

করযি ভূলমকা রাখযি িযি প্রিযাশা করলছ।   
 

িাাংিাযদশ সরকার টেলিয াগায াগ  ও িথ্যপ্রযুলিসহ আধুলনক প্রযুলি ব্যিহার কযর একটি গণিালন্ত্রক, দালরদ্রয মুি, জ্ঞান 

লভলিক সমাজ প্রলিষ্ঠা করার জন্য রূপকল্প -২০২১ ট াষণা কযরযছ। গি সাযে সাি িৎসযর িাাংিাযদযশ টেলিয াগায াগ 

অিকাঠাযমার ব্যাপক উন্নয়ন কা িক্রম িাস্তিায়ন করা হযয়যছ। এ খাযি সরকাযরর গৃহীি উযযাগসমূহ িাাংিাযদযশ উদ্ভািনী 

অর্ িনীলির জন্য একটি সলক্রয় পলরযিশ তিলর করযি স ি হয ়েযছ িযি আলম মযন কলর।  

 

গি সাযে সাি িছযর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গলিশীি টনর্তযে ডাক, টেলিয াগায াগ ও িথ্যপ্রযুলি মন্ত্রণািয় টদযশ যুগান্তকারী 

লিলভন্ন কম িসূলচ গ্রহণ ও িাস্তিায়ন করযছ।  ইউলনয়ন পলরষদসমূহযক অপটিকযাি  াইিার টনেওয়াকি এর আওিায় আনা; 

সারাযদযশ ওয়যারযিস ব্রডব্যান্ড টনেওয়াকি স্থাপন; লিকল্প সািযমলরন টকিি স্থাপন; টদযশর লনজস্ব স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ; 

টদশব্যাপী ৮,৫০০ টপাস্ট ই-টসন্টার স্থাপনসহ নানালিধ কম িসূচী িাস্তিায়যনর মধ্য লদযয় জনযগাষ্ঠীর উন্নি জীিন লনলিি করার 

লিষযয় সরকার সাংকল্পিদ্ধ। পাশাপালশ প্রযুলির অপব্যিহার টরাধ কযর জনগযণর লনরাপিা লিধাযনর জন্য িাযয়াযমলিক 

পদ্ধলিযি SIM/RUIM লনিন্ধন; সাইিার লনরাপিা লনলিিকরযণ গুগি, ট সবুক, মাইযক্রাস ে সহ অন্যান্য তিলিক 

প্রলিষ্ঠানসমূযহর সাযর্ সহয ালগিার টক্ষত্র গযে টিািা এিাং টদযশ সাইিার লনরাপিার প্রযয়াজনীয় অিকাঠাযমা ও সযচিনিা 

সৃলিযিও সরকার কাজ কযর  াযে। এছাো মানসম্মি টেলিয াগায াগ টসিা লনলিিকরযণ গ্রাহক অলভয াযগর দ্রুি সমাধান, 

কি ড্রযপ ক্ষলিপূরণ, টমািাইি নাম্বার টপাে িালিলিটি ইিযালদ লিষযয়ও ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ অগ্রালধকার লদযয় 

কা িক্রম পলরচািনা করযছ।  

 

৩০ িাখ শহীযদর রযির লিলনমযয় অলজিি িাাংিাযদশযক “টসানার িাাংিা”-য় রূপান্তলরি করার ট  স্বপ্ন জালির জনক িঙ্গিন্ধু 

টশখ মুলজবুর রহমান টদযখলছযিন িা িাস্তিায়যনর সময় লিলন পানলন। প্রলিশ্রুি অঙ্গীকার িাস্তিায়যন লিলন অলিরাম পলরশ্রম 

কযর লগযয়যছন । মুলিযুযদ্ধর টচিনায় প্রযুলিলনভির, জ্ঞানসমৃদ্ধ, অসাম্প্রদালয়ক, স্বলনভির িাাংিাযদশ গেযি আমরা িদ্ধপলরকর। 

এ সরকাযরর হাি ধযর লদন িদযির ট  ধারা শুরু হযয়যছ িাযক সচি রাখযি এিাং আরও টিগিান কযর তুিযি গৃহীি কম িসূলচ 

সমূযহর িাস্তিায়যন আমাযদর সকিযক একয াযগ কাজ কযর ট যি হযি। ১৯৭১ সাযি জালির লপিা িঙ্গিন্ধু টশখ মুলজবুর 

রহমাযনর আহ্বাযন সাো লদযয় টদশিাসী ট মন কযর ট   ার  ার অিস্থাযন টর্যক রিক্ষয়ী স্বাধীনিা সাংগ্রাযম অাংশগ্রহণ 

কযরলছি আজও টিমলন কযর দি, মি লনলি িযশযষ সকিযক  ার  ার অিস্থাযন টর্যক প্রযুলিসমৃদ্ধ টসানার িাাংিা ির্া 

“লডলজোি িাাংিাযদশ” গোর এই নতুন সাংগ্রাযম ঝাঁলপযয় পেযি হযি। জনযগাষ্ঠীর সাং িদ্ধ প্রয়াসই টকিি পাযর প্রযুলি 

লনভির, জ্ঞানলভলিক সমাজ ও অসাম্প্রদালয়ক স্বলনভির িাাংিাযদশ গেযি। অিীযির ন্যায় সমস্ত িাধা উযপক্ষা কযর সুখী, সমৃদ্ধ 

ও স্বলনভির “লডলজোি িাাংিাযদশ” গযে টিািাই টহাক আমাযদর অঙ্গীকার। 

 

আলম ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৫-২০১৬ প্রকাশনার সা ল্য কামনা করলছ। 
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 টমাোঃ  য়জুর রহমান টচৌধুরী 

সলচি 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 

িাণী 

প্রলি িছযরর ন্যায় ২০১৫-২০১৬ অর্ ি িৎসযর ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ এিাং এর আওিাধীন দপ্তর/সাংস্থাসমূযহর 

কা িক্রম, গৃহীি কম িসূচী, অজিন ও ভলিষ্যৎ কম িপলরকল্পনার প্রলিযিদন প্রকাশ করযি টপযর আলম অিযন্ত আনলিি। আধুলনক 

টেলিয াগায াগ ও িথ্য প্রযুলির সযি িািম ব্যিহাযরর মাধ্যযম িিিমান সরকাযরর অঙ্গীকার ‘লভশন-২০২১’ িাস্তিায়যনর িযক্ষয 

টদযশর প্রিযন্ত অঞ্চিসহ সকি টশ্রণী-টপশার মানুযষর কাযছ ডাক টসিা এিাং টেলিয াগায াগ ও িথ্যপ্রযুলির সুলিধা টপৌৌঁযছ টদয়ার 

জন্য ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ লনরিসভাযি কাজ কযর  াযে। টদযশ টেকসই ও উন্নিমাযনর টেলিয াগায াগ অিকাঠাযমা 

লিলনম িাণ, গণমুখী টেলিয াগায াগ ও িথ্যপ্রযুলি টসিা এিাং ডাক টসিাসমূহ আধুলনকায়যন সরকাযরর িযক্ষযর সাযর্ সামঞ্জস্য 

টরযখ এ লিভাগ নতুন নতুন পলরকল্পনা গ্রহণ ও িাস্তিায়ন করযছ। 
 

‡`‡k µgcÖmvigvb †Uwj‡hvMv‡hvM cÖhyw³mg~n we‡kl K‡i †gvevBj I B›Uvi‡bU cÖhyw³i cÖmvi mywbqwš¿Zfv‡e cwiPvwjZ 

n‡”Q| টমািাইি গ্রাহক সাংখ্যা ২০১৫ সাযির ১২.৬৮ টকাটি হযি বৃলদ্ধ টপযয় জুন ২০১৬ প িন্ত ১৩.১৪ টকাটিযি উন্নীি হযয়যছ। 

পাশাপাশশ ইন্টারযনে গ্রাহক সাংখ্যা ২০১৫ সাযির ৪.৮৩ টকাটি  হযি বৃলদ্ধ টপযয় ৬.৩৩ টকাটিযি উন্নীি হযয়যছ।  
 

ইন্টারযনে সহজিভয করার জন্য এর মূল্য প্রলি Mbps সািাশ হাজার োকা টর্যক কলমযয় সি িলনম্ন ৪০০ োকা প িন্ত করা 

হযয়যছ। ইন্টারযনে চালহদা বৃলদ্ধর টপ্রলক্ষযি সািযমলরন টকিযির কযাপালসটি িালেযয় ২০০ Gbps করার পাশাপালশ আরও একটি 

সািযমলরন টকিি সাংয াযগর কাজ চিমান আযছ,  া ২০১৬ এর লডযসম্বযর সাংয াজন হযি।  ২০০৯ সাযি ট খাযন টদযশ 

ব্যান্ডউইডর্ এর ব্যিহার লছি ৭.৫ Gbps িা িিিমাযন প্রায় ২৩০ Gbps এ  উন্নীি হযয়যছ। সািযমলরন টকিযির পাশাপালশ 

টেযরলিয়াি টকিি এর মাধ্যযমও আন্তজিালিক ট াগায াগ গযে টিািা হযয়যছ। এখন টদযশর চালহদা টমোযনার পাশাপালশ আমরা 

পািিিিী টদযশও ব্যান্ডউইডর্ রপ্তালন করলছ  া টর্যক তিযদলশক মুদ্রা আয় হযে। 
 

টদযশর সি িপ্রর্ম লনজস্ব স্যাযেিাইে ‘িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে-১’ স্থাপযনর জযন্য সরকার প্রযয়াজনীয় পদযক্ষপ লনযয়যছ। ইযিামযধ্যই 

অরলিোি স্লে ক্রয়সহ স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ ও গ্রাউন্ড-টস্টশন লনম িাযণর কা িাযদশ প্রদান করা হযয়যছ। ২০১৭ সাযির মযধ্যই 

কক্ষপযর্ িাাংিাযদযশর লনজস্ব স্যাযেিাইে স্থালপি হযি,  া টদযশর টেলিয াগায াগসহ িথ্য প্রযুলি খািযক আরও সমৃদ্ধ করযি। 
 

লডলজোি িাাংিাযদযশর অপলরহা ি অাংশ দ্রুিগলির িথ্যপ্রিাযহর জযন্য প্রযয়াজনীয় অিকাঠাযমা গযে টিািার প্রয়াযস পাঁচটি 
সরকালর-টিসরকালর অপাযরেযরর মাধ্যযম 3G টসিা চালু করা হযয়যছ।  যি টদযশর মানুষ টমািাইি ট াযনর মাধ্যযম দ্রুিগলির 
ইন্টারযনে টসিা, লভলডও কি, টেলিলভশন অনুষ্ঠান টদখা সহ নানালিধ ই-টসিা পাযে। দী িলদন পাি িিয টজিা ও সুিরিন এিাকা 
টমািাইি টনেওয়াযকির িাইযর লছি। িিিমাযন দুগ িম সুিরিনসহ পাি িিয টজিায় টমািাইি ট ান টনেওয়াকি চালু করা হযয়যছ।  
 

টেলিয াগায াগ খাযি টদশীয় সক্ষমিা বৃলদ্ধর জন্য টেলিয ান লশল্প সাংস্থা কর্তিক ল্যাপেপ, টমািাইি ও এর সরঞ্জামালদ, লডলজোি 

লপ্রযপইড লমোর, টেলিয ান টসে ইিযালদ সাংয াজন/ উৎপাদন করা হযে। িাাংিাযদশ টকিি লশল্প লিলমযেড কপার টকিযির 

পাশাপালশ টদযশর চালহদা মি অপটিকযাি  াইিারও উৎপাদন করযছ। 
 

টেলিয াগায াগ ও িথ্যপ্রযুলির ব্যিহাযরর মাধ্যযম িিিমান সরকার ট ালষি ‘লডলজোি িাাংিাযদশ’ এর িক্ষয পূরযণ সাশ্রয়ী ও 

সাি িজনীন আধুলনক প্রযুলির উন্নি মাযনর টেলিয াগায াগ টসিা জনগযণর টদারযগাোয় টপৌৌঁযছ টদয়ার িযক্ষয ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাগ সদা সযচি।  

 

এ প্রলিযিদন প্রকাশনার সাযর্ সাংলিি সকিযক আন্তলরক ধন্যিাদ জ্ঞাপন করলছ। 
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সম্পাদনা পষ িদ 

টমাসাোঃ ইসমি আরা জাহান            

যুগ্ম সলচি (প্রশাসন)                 

আহ্বায়ক, সম্পাদনা পলরষদ 

টশখ লরয়াজ আহযমদ             

উপ সলচি (যকাম্পালন-২)          

সদস্য 

মুহাম্মদ আব্দুি হান্নান             

উপ সলচি (ডাক-১)            

সদস্য 

আলমনুি হক                      

লসলনয়র সহকারী সলচি (প্রশাসন-৩)                 

সদস্য 

আব্দুি মান্নান                     

সহকারী প্রধান                       

সদস্য 

সম্পাদকীয় 

সলম্মলিি টমধা, শ্রম ও মনযন ডাক ও টেলিয াগায াগ 

লিভাযগর ২০১৫-১৬ অর্ ি িছযরর িালষ িক প্রলিযিদন 

প্রকালশি হি। এ লিষযয়  ারা িথ্য লদযয় সহয ালগিা 

কযরযছন িাযদরযক সম্পাদনা পষ িযদর পক্ষ টর্যক আন্তলরক 

কৃিজ্ঞিা জানালে। 

প্রলিযিদনটি প্রকাযশর িযক্ষয সালি িক পৃষ্ঠযপাষকিা ও 

লনযদ িশনা প্রদাযনর জন্য মাননীয় প্রলিমন্ত্রী ও সম্মালনি 

সলচি মযহাদযয়র প্রলি সম্পাদনা প িদ অযশষ কৃিজ্ঞিা 

প্রকাশ করযছ।  

টমাে ছয়টি অধ্যাযয় লিষয়সমূহ উপস্থালপি হযয়যছ।  লিভাগ 

পলরলচলি, দপ্তর/সাংস্থার পলরলচলি ও কা িক্রম, ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাযগর রাজস্ব িরাদ্দ/আয় ও ব্যয়, ২০১৫

-১৬ অর্ িিছযর ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর 

উযেখয াগ্য পদযক্ষপ ও অজিযনর সাংলক্ষপ্ত িালিকা, ২০১৫-

১৬ অর্ ি িছযর ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর অধীন 

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এিাং  ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর 

লিলভন্ন কা িক্রযমর লচত্র। অধ্যায়সমূযহ ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাগ এিাং এর অধীন দপ্তর/সাংস্থাসমূযহর 

কা িক্রম সাংলক্ষপ্তভাযি উপস্থালপি হযয়যছ  া আগ্রহী 

সুধীজযনর কাযছ সমাদৃি হযি িযি আমাযদর লিিাস। 

 

 

(টমাসাোঃ ইসমি আরা জাহান) 

 

টমাোঃ শলরফুর রহমান                     

উপ-পলরচািক                      

টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর                                      

(ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগ সাংযুি)

সদস্য 
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লিভাগ পলরলচলি 

প্রর্ম অধ্যায় 
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ডাক ও টেলিয াগায াগ মন্ত্রণািয় এিাং িথ্য ও ট াগায াগ প্রযুলি মন্ত্রণািয় – টক একীভূি কযর গি ০৯ ট ব্রুয়ালর 

২০১৪ িালরযখ “ডাক, টেলিয াগায াগ ও িথ্যপ্রযুলি মন্ত্রণািয়” পুনগ িঠন কযর এর অধীযন “ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাগ” এিাং “িথ্য ও ট াগায াগ প্রযুলি লিভাগ” নাযম দু’টি লিভাগ গঠন করা হয়। 

১. ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর পলরলচলি 

১.১ লিভাযগর কা িািিী 

Allocation of Business অনু ায়ী ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর উপর অলপ িি দালয়ে লনম্নরূপ: 

 ডাক ও টেলিয াগায াগ টসিাসমূহ; 

 টপাস্ট অল স সঞ্চয় ব্যাাংকসমূহ; 

 ডাক জীিনিীমা; 

 লিলসএস (ডাক) ও লিলসএস (যেলিয াগায াগ) কযাডাযরর প্রশাসলনক কা িক্রম; 

 লিভাযগর অধীন দপ্তর /সাংস্থা ও প্রলিষ্ঠানসমূযহর প্রশাসন ও লনয়ন্ত্রণ; 

 ডাক ও টেলিয াগায াগ লিষযয় লিলভন্ন টদশ এিাং সাংলিি আন্তজিালিক সাংস্থাসমূযহর সাযর্ ট াগায াগ 

রক্ষা; 

 রাষ্ট্রাচার ও চুলি সম্পাদন এিাং পািন; 

 ডাক ও টেলিয াগায াগ সম্পলকিি আইন, লিলধ ও নীলিমািার খসো প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও পুনরীক্ষণ; 

 ডাক ও টেলিয াগায াগ টসিা সাংলিি ল /চাজি/ট্যালর  সাংক্রান্ত লিষয়ালদ। 

১.২ লভশন 

জনগযণর জন্য সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন এিাং প্রযুলি লনভির ডাক ও টেলিয াগায াগ টসিা লনলিিকরণ। 

১.৩ লমশন 

 ডাক, টেলিয াগায াগ ও িথ্যপ্রযুলির মাধ্যযম টদযশর অভযন্তযর এিাং সমগ্র লিযির সাযর্ লনরাপদ ট াগায াগ ও 

িথ্য প্রিাহ লনলিি করা; 

 টদশী ও লিযদশী লিলনযয়াযগর মাধ্যযম টদযশ ডাক ও টেলিয াগায াযগর অিযাধুলনক অিকাঠাযমা গযে টিািা; 

 জনগযণর স্বার্ ি রক্ষাপূি িক ডাক ও টেলিয াগায াগ খাযির উন্নয়ন ও িত্ত্বািধান;  
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১.৪ লিভাযগর আওিাধীন দপ্তর/সাংস্থা ও প্রলিষ্ঠান 

লনয়ন্ত্রক/ নীলি-লনধ িারণী সহায়ক 

              িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 

              টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর 

              টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ 

টসিা প্রদানকারী 

              ডাক অলধদপ্তর 

              িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড 

              টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড  

              িাাংিাযদশ সািযমলরন টকিি টকাম্পালন লিলমযেড 

উৎপাদনকারী 

              িাাংিাযদশ টেলিয ান লশল্প সাংস্থা  

              িাাংিাযদশ টকিি লশল্প লিলমযেড 

১.৫ আইন/লিলধ ও নীলিমািা 

 িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ আইন, ২০০১ (সাংযশালধি ২০০৬,২০১০) 

 িাাংিাযদশ িার ও টেলিয ান টিাড ি (সাংযশাধন) আইন, ২০০৯ 

 িাাংিাযদশ িার ও টেলিয ান টিাড ি অধ্যাযদশ, ১৯৭৯ 

 িাাংিাযদশ ওয়যারযিস টেলিগ্রা  এযাক্ট, ১৯৩৩ 

 যা টেলিগ্রা  এযাক্ট, ১৮৮৫ 

আইন (যেলিয াগায াগ) 
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 জািীয় টেলিয াগায াগ নীলিমািা, ১৯৯৮ 

 আন্তজিালিক দূরপাোর টেলিয াগায াগ টসিা নীলিমািা, ২০১০ 

 ব্রডব্যান্ড নীলিমািা, ২০০৯ 

নীলিমািা (যেলিয াগায াগ) 

আইন (ডাক) 

 টপাস্ট অল স আইন, ১৮৯৮ (সাংযশালধি ২০১০)  

 সরকালর টসলভাংস ব্যাাংক আইন, ১৮৭৩ 

 টপাস্ট অল স ন্যাশনাি টসলভাংস সাটি িল যকে অধ্যাযদশ, ১৯৪৪ 

লিলধমািা (ডাক) 

 িাাংিাযদশ টপাস্ট অল স লিলধমািা, ১৯৬১ 

 প্রলিরক্ষা সঞ্চয়পত্র লিলধমািা, ১৯৭৬ 

 সঞ্চয়পত্র লিলধমািা,১৯৭৭ 

 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস লিলধমািা,২০১৩ 

১.৬ সাাংগঠলনক কাঠাযমা ও জনিি 

         ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর সাাংগঠলনক কাঠাযমা (অলধশাখা প িন্ত) 
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ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর অনুযমালদি পদসমূহ 

ক্রলমক পযদর নাম সাংখ্যা 

১ সলচি ১ 

২ অলিলরি সলচি ১ 

৩ যুগ্ম সলচি ১ 

৪ যুগ্ম প্রধান ১ 

৫ উপসলচি ৫ 

৬ সহকারী সলচি/লসলনয়র সহকারী সলচি ১১ 

৭ সহকারী প্রধান/ লসলনয়র সহকারী প্রধান ৪ 

৮ টপ্রাগ্রামার ১ 

৯ সহকারী টপ্রাগ্রামার  ১ 

১০ সহকারী টমইনযেযনন্স ইলঞ্জলনয়ার ১ 

১১ লহসাি রক্ষণ কম িকিিা ১ 

১২ ব্যলিগি কম িকিিা ৯ 

১৩ প্রশাসলনক কম িকিিা ১৩ 

১৪ লহসাি রক্ষক ১ 

১৫ সাঁে মুদ্রাক্ষলরক কাম কলম্পউোর অপাযরের ৯ 

১৬ অল স সহ: কাম কলম্পউোর অপাযরের  ১৪ 

১৭ কলম্পউোর অপাযরের ১ 

১৮ ডাো এলি অপাযরের ২ 

১৯ সহকারী লহসাি রক্ষক ১ 

২০ কযালশয়ার  ১ 

২১ কযাশ সরকার ১ 

২২ ডুলিযকটিাং টমলশন অপাযরের ১ 

২৩ অল স সহায়ক ২৭ 

 টমাে জনিি ১০৮ 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর সাাংগঠলনক কাঠাযমা অনু ায়ী দুটি অনুলিভাগ এিাং পাঁচটি অলধশাখার 

আওিায় এ লিভাযগর কম িকাণ্ড সম্পালদি হয় । এ লিভাযগর সি িযমাে জনিি ১০৮। এ লিভাযগর 

সাাংগঠলনক কাঠাযমাযি একটি িথ্যপ্রযুলি টসি রযয়যছ।  
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১.৭ লিভাযগর অধীন শাখাসমূযহর কা িািিীর সাংলক্ষপ্ত লিিরণ 

প্রশাসন-১ (প্রশাসন, সমন্বয়, সাংসদ)  

লিভাযগর সাাংগঠলনক কাঠাযমা, কম িকিিাযদর কা িিণ্টন, প্রশাসলনক ও আলর্ িক ক্ষমিা এিাং রাজস্বখাযি পদসৃলি, 

পদ সাংরক্ষণ, লিভাযগর কম িকিিা/কম িচারীযদর প্রশাসলনক ও সমন্বয় লিষয়ক কা িািিী। জািীয় সাংসদ অলধযিশযন 

লিভাগ সম্পলকিি প্রযের জিাি, সাংসদীয় স্থায়ী কলমটি, মলন্ত্রপলরষদ কাউলন্সি কলমটি, সলচি কলমটি সাংক্রান্ত 

কা িািিী। দুয িাগ ব্যিস্থাপনা, রাষ্ট্রপলির কা িািয়, প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপযদিার কা িািয় এিাং লিলভন্ন মন্ত্রণািয়/

লিভাগ ও সাংস্থার চালহদানু ায়ী প্রলিযিদন টপ্ররণ সাংক্রান্ত সমন্বয়মূিক কা িািিী ।  

প্রশাসন-২ (িাযজে)  

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগসহ অধীনস্থ দপ্তর/সাংস্থার িাযজে এিাং আয় ও ব্যয় লিষয়ক কা িািিী, 

টকাম্পালনসমূযহর িালষ িক িভযাাংশ লনধ িারণ, শুল্ক কর লনধ িারণ লিষযয় অভযন্তরীণ সম্পদ লিভাগ ও জািীয় রাজস্ব 

টিাযড ির সাযর্ ট াগায াগ এিাং িাযজে প্রণয়যনর জন্য অর্ ি লিভাযগর চালহদানু ায়ী সকি প্রকার িথ্য উপাি 

সরিরাহ। 

প্রশাসন-৩ (যসিা ও অন্যান্য)  

এ লিভাযগর  ািিীয় সাধারণ টসিামূিক কা িািিী, মাননীয় মন্ত্রী, উপযদিা ও সাংলিি কম িকিিাযদর ট লর পারাপার 

ও টহলিকপ্টাযরর লিি পলরযশাধ, এ লিভাযগর লসটিযজন চাে িার প্রণয়ন, মালসক সমন্বয় সভা এিাং অলনষ্পন্ন সভা 

সাংক্রান্ত কা িািিী । 

লনরীক্ষা-১ (লিভাগ, ডাক অলধদপ্তর, লপএ কলমটি) 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগসহ ডাক অলধদপ্তযরর সকি প্রকার লনরীক্ষা আপলি, লিপক্ষীয়, লত্র-পক্ষীয় সভা, 

টপনশনারযদর লনরীক্ষা আপলি লনষ্পলি এিাং লপএ কলমটি সাংক্রান্ত কা িািিী। 

লনরীক্ষা-২ (লিটিআরলস ও টকাম্পালনসমূহ) 

মহা লহসািলনরীক্ষক ও লনয়ন্ত্রক (লসএলজ) কর্তিক পলরচালিি লনরীক্ষা কা িক্রম সাংক্রান্ত, আওিাধীন দপ্তর/সাংস্থা 

টকাম্পালনগুযিার লনরীক্ষা কা িক্রম মলনেলরাং, লনরীক্ষা আপলির লনষ্পলির িযক্ষয িালষ িক পলরকল্পনা প্রণয়ন, লসএলজ 

এর অলিলরি টকাম্পালন/সাংস্থাসমূহ কর্তিক লনযয়ালজি চাে িাড ি একাউযন্টন্ট  াম ি/প্রলিষ্ঠান কর্তিক লনরীক্ষা সাংক্রান্ত 

কা িক্রম। 

ডাক-১ (অপাযরশন ম্যাোর) 

ডাক অলধদপ্তযরর সাাংগঠলনক কাঠাযমা, ক্ষমিা অপ িণ, রাজস্বখাযি পদ সৃলি, সাংরক্ষণ, কযাডারভুি ও কযাডার 

িলহভূ িি কম িকিিাযদর নি-লনযয়াগ, চাকুলরর িথ্যািিী প্রণয়ন পযদান্নলি, চিলি ও অলিলরি দালয়ে প্রদান, ২য় টগ্রড 

হযি ৪র্ ি টগ্রড প িন্ত কম িকিিাযদর লনযয়াগ, িদলি, পদস্থাপন, শৃঙ্খিা ও লিভাগীয় মামিা, টপনশন, লনযয়াগ সাংক্রান্ত 

আইন লিলধমািা, ম্যানুয়াি এিাং রাষ্ট্রপলি ও প্রধানমন্ত্রীর কা িািয়, লিলভন্ন মন্ত্রণািয়/লিভাগ ও সাংস্থা হযি 

চালহদাকৃি প্রলিযিদন প্রণয়ন ও টপ্ররণ।  
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ডাক-২  (স্টযাম্প, টপ্রস, অলভয াগ, লিগ্যাি)  

ডাক অলধদপ্তযরর সাধারণ টসিা, নীলিমািা, আন্তজিালিক ট াগায াগ, কম িচারীযদর লিলভন্ন অলভয াগ, অল স ভাো, 

জলম অলধগ্রহণ, ইউটিলিটি সালভ িযসর লিি পলরযশাধ, স্মারক ডাক টিলকে প্রকাশ, ইউলনভাস িাি টপাস্টাি ইউলনয়যনর 

 ািিীয় কা িািিীসহ এ লিভাগ ও অধীনস্থ লিলভন্ন দপ্তর/সাংস্থার টদওয়ানী, ট ৌজদালর মামিা, লরে মামিা ও 

প্রশাসলনক িাইবুযনাি এর লিলভন্ন মামিা সাংক্রান্ত কা িািিী। 

টেলিকম-১ (লিটিআরলস/ আন্তজিালিক টেলিয াগায াগ)  

টেলিয াগায াগ সম্পলকিি আইন, লিলধ, প্রলিধান, নীলিমািা ও গাইডিাইন; টেলিয াগায াগ খাযি লিলভন্ন িাইযসন্স 

প্রদান, নিায়ন, িালিি ও টশয়ার হস্তান্তর; টেলিয াগায াগ খাযির লিলভন্ন শুল্ক, কর, ট্যালর , টরলভলনউ টশয়ালরাং 

ইিযালদ; টেলিয াগায াগ টসিা এর টিসরকালরকরণ; রাষ্ট্রীয়  ও টিসরকালর খাযি টেলিয াগায াগ সাংলিি  ন্ত্রপালি 

স্থাপন, স্থানান্তর ও িন্ধকরণ; গুরুেপূণ ি টেলিয াগায াগ স্থাপনা ও সম্পলির লনরাপিা (যকলপআই); 

টেলিয াগায াযগর টক্ষযত্র সরকারী ও টিসরকালর খাযির সমন্বয় ও অাংশীদালরেমূিক কা িক্রম; টেলিয াগায াগ 

খাযি লনযয়ালজি টিসরকালর টকাম্পালন/ প্রলিষ্ঠানসমূযহর লিলিধ লিষয়ালদ; িথ্য প্রযুলি নীলিমািা, ব্রডব্যান্ড 

নীলিমািাসহ টেলিয াগায াগ ও আইলসটি লিষয়ক নীলিমািাসমূযহ লিভাযগর িক্ষযমাত্রা অজিন সাংক্রান্ত কা িক্রযমর 

সমন্বয় সাধন; লিটিআরলসর সাাংগঠলনক কাঠাযমা, প্রশাসন ও টসিা সাংক্রান্ত সকি কা িািিী; লিটিআরলসর িালষ িক 

প্রলিযিদন ও ব্যিস্থাপনা সাংক্রান্ত লিলিধ লিষয়; ইন্টারন্যাশনাি টেলিকম ইউলনয়ন (আইটিইউ), এলশয়া প্যালসল ক 

টেলিকলমউলনটি (এলপটি) কমনওযয়ির্ টেলিকলমউলনযকশন্স অগ িানাইযজশন (লসটিও) সহ টেলিয াগায াগ সাংক্রান্ত 

আন্তজিালিক সাংস্থাসমূহ ও তিযদলশক টেলিয াগায াগ প্রশাসযনর সাযর্ চুলি, সহয ালগিা, সমন্বয় ও অন্যান্য লিষযয় 

ট াগায াগ ও কা িক্রম; টেলিয াগায াগ আন্তজিালিক িালণজয সাংলিি লিষয়ালদ ট মন: সাকি, ডালিউটিও ইিযালদ 

সাংলিি মিামি প্রদান; টেলিয াগায াগ সাংক্রান্ত লিলভন্ন িথ্য, উপাি সাংগ্রহ, পলরসাংখ্যান তিলর, টেলিয াগায াগ 

উন্নয়ন লিষযয় গযিষণা পলরচািনা এিাং এ সাংক্রান্ত প্রলিযিদন  র্া র্ কর্তিপক্ষ িরাির টপ্ররণ; শাখার িালষ িক 

কম িপলরকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন। 

টেলিকম-২  (আইলসটি টসি)  

আইলসটি সাংক্রান্ত সকি কা িািিী, জািীয় আইলসটি নীলিমািা ২০০৯ অনু ায়ী ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর  

কম ি পলরকল্পনা িাস্তিায়ন, লিভাযগর ওযয়ি সাইে হািনাগাদকরণ এিাং কম িকিিা/কম িচারীযদর জন্য হাড িওয়যার, 

স েওয়যার, টনেওয়ালকিাং, ওযয়ি টডযভিপযমন্ট ও আইলসটি সাংলিি প্রলশক্ষযণর ব্যিস্থা ও সমন্বয়। 

টকাম্পালন-১  (লিটিলসএি)  

লিটিলসএি (লিলুপ্ত লিটিটিলি)-এর সাাংগঠলনক কাঠাযমা,জনিি কাঠাযমা লনধ িারণ, উিৃিকরণ,আত্মীকরণ, পদ সৃলি ও 

লিলুলপ্ত, লিলসএস (যেলিয াগায াগ) কযাডারভুি কম িকিিাযদর টজযষ্ঠিা িালিকা প্রণয়ন, হািনাগাদকরণ, িালষ িক 

টগাপনীয় অনুযিদন সাংরক্ষণ, প্রধান কম িাধ্যক্ষ ও িদূর্ধ্ি পযদ কম িকিিাযদর লনযয়াগ, িদিী, পদস্থাপন, টদশ-লিযদযশ 

লিযয়ন মঞ্জুর, লপআরএি, টপনশন মঞ্জুলর, লিটিলসএি-এর কম িকিিাযদর শৃঙ্খিা ও লিভাগীয় মামিা এিাং 

কম িকিিাযদর সম্পযদর লিিরণ সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত  ািিীয় কা িািিী। 
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টকাম্পালন-২  (যেলিেক/ িাযকলশ/ টেলশস/ লিএসলসলসএি)  

লিটিলসএি(লিলুপ্ত লিটিটিলি), লিটিআরলসসহ এ লিভাযগর আওিাধীন টেলিয াগায াগ খািভূি সকি টকাম্পালনর 

টেলিয াগায াগ সাংলিি  ািিীয় ক্রয়/সাংগ্রহ, গ্রাহকযসিা, ইউটিলিটি সালভ িস ও জলম অলধগ্রহণ সাংলিি কা িািিীর 

উপর প্রযয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণসহ অনুযমাদন; িাাংিাযদশ সািযমলরন টকিি টকাম্পালন লিলমযেড, টেলিেক 

িাাংিাযদশ লিলমযেড, টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিলমযেড ও িাাংিাযদশ টকিি লশল্প লিলমযেড এর  ািিীয় 

প্রশাসলনক, রক্ষণাযিক্ষণ ও উন্নয়ন কা িক্রযমর অনুযমাদনসহ লডলজোি িাাংিাযদশ গোর  ািিীয় কা িক্রযম 

সম্পৃিিা। 

পলরকল্পনা-১   

ডাক অলধদপ্তযরর প্রকল্পসমূযহর প্রাক-মূল্যায়ন, অনুযমাদন প্রলক্রয়াকরণ, চিমান প্রকযল্পর পলরিীক্ষণ এিাং 

িাস্তিায়যনাির মূল্যায়ন, িাস্তিায়যনর জন্য িহলিি অিমুলির প্রস্তাি প্রলক্রয়াকরণ; চিমান প্রকযল্পর আওিায় পদ 

সৃজন ও লনযয়াগ প্রলক্রয়া সম্পাদন। নারী উন্নয়ন কম িকাযণ্ড ট াকাি পযয়ন্ট এর কম ি সম্পাদন; পলরকল্পনা উইাং এর 

সমন্বয়মূিক কম িকাণ্ড ট মন- ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর িালষ িক উন্নয়ন কম িসূলচ প্রণয়ন, মালসক এলডলপ 

িাস্তিায়ন অগ্রগলি প িাযিাচনা সভা অনুষ্ঠান, এনইলস, একযনক ও মলন্ত্রপলরষদ লিভাযগর উন্নয়ন প্রকল্প সাংক্রান্ত 

লসদ্ধান্ত  িাস্তিায়ন, প্রকল্প িাস্তিায়ন অগ্রগলি সাংক্রান্ত লনয়লমি (মালসক, তত্রমালসক, িালষ িক) প্রলিযিদনসমূহ অর্ ি 

লিভাগ, অর্ িননলিক সম্পকি লিভাগ, আইএমইলড ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কা িািযয় টপ্ররণ।  

পলরকল্পনা-২   

ডাক অলধদপ্তযরর উন্নয়ন প্রকল্প সম্পলকিি তিযদলশক সাহায্য সাংক্রান্ত লিষয়ালদ, ডাক অলধদপ্তযরর প্রকযল্পর অধীযন 

পদ সৃজন, সাংরক্ষণ ও লনযয়াগ প্রলক্রয়াকরণ এিাং প্রকযল্পর অর্ ি অিমুিকরণ; দালরদ্র লিযমাচন সাংক্রান্ত কা িালদ।  

পলরকল্পনা-৩   

লিটিলসএি’র জন্য প্রকল্প লচলিিকরণ, প্রণয়ন  ও প্রকযল্পর প্রাক মূল্যায়ন এিাং অনুযমাদন;  তিযদলশক সাহায্য, 

কালরগরী সহায়িার প্রযয়াজনীয়িা লনরূপন, দািা সাংস্থার  সযঙ্গ ট াগায াগ এিাং চুলি সাংক্রান্ত লিষয়ালদ; চিমান 

প্রকযল্পর িাস্তিায়ন, পলরিীক্ষণ এিাং সমাপ্ত প্রকযল্পর িাস্তিায়যনাির মূল্যায়ন; লিটিলসএি এর উন্নয়ন প্রকযল্পর অর্ ি 

অিমুলি সাংক্রান্ত কা িালদ সম্পাদন; লিটিলসএি এর আওিাধীন প্রকযল্পর পদ সৃজন/ সাংরক্ষণ প্রলক্রয়াকরণ; 

লিটিলসএি এর আওিাধীন প্রকযল্পর সমালপ্ত মূল্যায়ন প্রলিযিদন আইএমইলড-টি টপ্ররণ; তিযদলশক সহায়িাপুি 

প্রকযল্পর লডসিাস িযমন্ট প্রলিযিদন অর্ িননলিক সম্পকি লিভাযগ টপ্ররণ।  

পলরকল্পনা-৪ 

লিটিআরলস, লিএসলসলসএি, টেলিেক িাাংিাযদশ লিোঃ, টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিোঃ, িাাংিাযদশ টকিি লশল্প লিোঃ 

এিাং সাংস্থা/লিভাযগর লনজস্ব প্রকল্প লচলিিকরণ, প্রকযল্পর প্রাক মূল্যায়ন এিাং অনুযমাদন প্রলক্রয়াকরণ; তিযদলশক 

সাহায্য, কালরগলর সহায়িার প্রযয়াজনীয়িা লনরূপণ এিাং দািা সাংস্থার সাযর্ ট াগায াগ ও চুলি সাংক্রান্ত 

লিষয়ািিী; প্রকযল্পর অর্ ি ছাে সাংক্রান্ত কা িািিী; প্রকযল্পর অধীযন পদ সৃজন/সাংরক্ষণ প্রলক্রয়াকরণ; অন্যান্য 

মন্ত্রণািযয়র সযঙ্গ ট ৌর্ভাযি প্রকল্প িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত কা িািিী; উন্নয়ন প্রকযল্পর সমালপ্ত মূল্যায়ন প্রলিযিদন 

আইএমইলড-টি টপ্ররণ; এমলডলজ এিাং এসলডলজ লিষয়ক লরযপাে ি প্রণয়ন; দািা সাংস্থাসমূযহর চালহদা অনু ায়ী 

লরযপাে ি প্রণয়ন ও টপ্ররণ। প্রকল্প সাংক্রান্ত লিষয়ািিী লনষ্পলিকরণ।  
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১.৮ টেলিয াগায াগ খাযির সালি িক অগ্রগলির লচত্র 

লিষয় ২০০৮ ২০১৫ (জুন)  ২০১৬ (জুন) 

টেলিযডনলসটি ৩৪.৫০% ৮১.৯৩% ৮২.১৭% 

টমািাইি গ্রাহক সাংখ্যা ৪.৬০ টকাটি ১২.৬৮ টকাটি 

১৩.১৪ টকাটি 

(িাযয়াযমলিক লনিলন্ধি 

প্রায় ১২.১ টকাটি) 

ইন্টারযনে গ্রাহক সাংখ্যা ০. ৪০ টকাটি ৪.৮৩ টকাটি ৬.৩৩ টকাটি 

ইন্টারযনে টডনলসটি ২.৫% ৩০.৫৬% ৩৯.২৯% 

গে ভযয়স কি চাজি (োকা) ০.৮৮ ০.৮৩ ০.৮৩ 

ইন্টারযনে ব্যান্ডউইডর্ চাজি প্রলি 

Mbps (সি িলনম্ন) 
২৭,০০০ োকা ৬১২ োকা প িন্ত 

৪০০ োকা প িন্ত 

(লিটিলসএি) 

১.৯ টমািাইি গ্রাহকগযণর অপাযরের লভলিক লিন্যাস (জুন ২০১৬) 

১.১০ ইন্টারযনে ব্যিহারকারীগযণর লিন্যাস (জুন ২০১৬) 

সাংয াযগর প্রকৃলি গ্রাহক সাংখ্যা (লমলিয়ন) মাযকিে টশয়ার 

টসলুিার টমািাইি (2G/ 3G) ৫৯.৬৫৮ ৯৪.২৬% 

Wimax (BWA) ০.১১২ ০.১৮% 

ISP ও PSTN ৩.৫২ ৫.৫৬% 

টমাে ৬৩.২৯  

িথ্যসূত্রোঃ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 
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১.১১ লিভাযগর কম িকাযণ্ডর সাযর্ সম্পলকিি উযেখয াগ্য আন্তজিালিক সাংস্থা 
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দপ্তর/সাংস্থার পলরলচলি ও কা িক্রম 

লিিীয় অধ্যায় 
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িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 

(লিটিআরলস) 
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২.১ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন (লিটিআরলস) 

আধুলনক িথ্য প্রযুলির টসিার সাযর্ িাগসই টেলিয াগায াগ ব্যিস্থা প্রিিিযনর িযক্ষয িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ 

আইন, ২০০১ প্রণীি হয়। আইযনর আওিায় িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ ব্যিস্থার উন্নয়ন ও দক্ষিা বৃলদ্ধর লনলমযি 

িাাংিাযদশ সরকার ৩১ জানুয়ালর ২০০২ সাযি িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন নাযম একটি কলমশন 

গঠন কযর। 

ক) টেলিয াগায াযগর টক্ষযত্র গযিষণা, টেলিয াগায াগ টসিা প্রদাযনর টক্ষযত্র উদ্ভািনী কা িক্রম ও লিলনযয়াগযক 

উৎসাহ প্রদান; 

খ) গ্রাহকযদর সামালজক ও অর্ িননলিক স্বার্ িরক্ষা এিাং টেলিয াগায াগ টসিা প্রদানকারী লিযমান অর্িা 

সম্ভাব্য পীেনমূিক িা তিষম্যমূিক আচরণ িা কা িকিাপ লনয়ন্ত্রণ ও দূরীকরযণর ব্যিস্থা করা; 

গ) উন্নি টেলিয াগায াগ টসিা প্রদান লনলিি করার িযক্ষয টসিা প্রদানকারীযদর মযধ্য পারস্পলরক 

প্রলিয ালগিামূিক পলরলস্থলি িজায় রাখা; 

 ) টেলিয াগায াযগর একান্তিা (Privacy) রক্ষার ব্যিস্থা লনলিি করা; 

ঙ) িাাংিাযদশ এিাং িলহলি িি টর্যক টেলিয াগায াগ ও ইন্টারযনে সাংক্রান্ত িথ্য সাংগ্রহ এিাং িাাংিাযদযশর 

প্রভাি সম্পযকি প িাযিাচনা করা এিাং িদনুসাযর প্রযয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ িা টক্ষত্রমি সরকাযরর লনকে 

সুপালরশ করা; 

চ) টেলিয াগায াযগর টক্ষযত্র অনুসরণীয় নম্বর িা সাংখ্যা (Numbering) সাংক্রান্ত জািীয় পলরকল্পনা 

প্রণয়ন এিাং প্রযয়াজযন িা সাংযশাধন করা। 

২.১.১ দালয়ে 

২.১.২ উযেখয াগ্য কা িািিী 

িাইযসন্স ইসুয ও নিায়ন 

কলমশন ২০১৫-২০১৬ অর্ ি িছযর টেলিয াগায াগ টসিা প্রদাযনর জন্য সরকাযরর পূি িানুযমাদন সাযপযক্ষ লিলভন্ন 

প্রকাযরর িাইযসন্স ইসুয কযরযছ,  র্াোঃ এনটিটিএন, টভলহযকি িযালকাং সালভ িযসস, ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার এিাং 

কি-টসন্টার টরলজযিশন সাটি িল যকে ইিযালদ। গি ২০১৫-২০১৬ অর্ ি িছযর সরকাযরর অনুযমাদনক্রযম কলমশন 

হযি লিলভন্ন প্রকাযরর টমাে ১৪১ টি িাইযসন্স ইসুয করা হযয়যছ,  ার লিিরণ লনম্নরূপোঃ  

ক্রলমক নাং িাইযসযন্সর নাম/ ধরন ইসুযকৃি িাইযসন্সধারীর সাংখ্যা 

১ এনটিটিএন ০৩ 

২ ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার- ন্যাশনওয়াইড ০৭ 

৩ ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার- টজানাি (যসিাি টজান) ০৪ 

৪ ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার- টজানাি (সাউর্-ইস্ট টজান) ০২ 

৫ ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার- টজানাি (সাউর্-ওযয়স্ট টজান) ০৭ 

৬ ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার- টজানাি (নর্ ি-ইস্ট টজান) ০৪ 

৭ ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার- টজানাি (নর্ ি-ওযয়স্ট টজান) ০৭ 

৮ ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার- কযাোগলর এ ৫৫ 

৯ ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার- কযাোগলর লি ০২ 

১০ ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার- কযাোগলর লস ১৬ 

১১ কি টসন্টার টরলজযিশন সাটি িল যকে ৩৪ 

টমাে ১৪১ 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৫-১৬ 

২০১৫-২০১৬ অর্ ি িছযর সরকাযরর অনুযমাদন সাযপযক্ষ কলমশন হযি িাইযসন্স নিায়ন সাংক্রান্ত িথ্যোঃ 

ক্রলমক 

নাং 

িাইযসযন্সর ধরন নিায়নকৃি িাইযসন্সধারীর 

সাংখ্যা 

১. ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার-ন্যাশনওয়াইড ১০ 

২. ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার-টসিাি টজান ০৩ 

৩. ইন্টারযনে সালভ িস টপ্রাভাইডার-টজানাি ০২ 

৪. সাইিার কযায -কযাোগরী এ ১৫ 

৫. লভস্যাে ইউজার ১৭ 

৬. লভস্যাে টপ্রাভাইডার ০২ 

৭. লভস্যাে টপ্রাভাইডার উইর্ হাি ০২ 

৮. টভলহযকি িযালকাং সালভ িযসস ০১ 

৯. কি টসন্টার টরলজযিশন সাটি িল যকে ০৭ 

টমাে ৫৯ 

3G টসিার লিস্তার 

িহুি প্রিযালশি 3G টসিাযক জনগযণর কাযছ টপৌৌঁযছ টদয়ার িযক্ষয লিগি ২০১৩ সাযি লনিাযমর মাধ্যযম ৪টি 

টিসরকালর টমািাইি ট ান অপাযরেরযক  3G  টসিার িাইযসন্স প্রদান ও িরঙ্গ িরাদ্দ করা হয়। টেলিেক 

িাাংিাযদশ লিলমযেডযক ২০১২ টর্যক পরীক্ষামূিকভাযি গ্রাহক প িাযয় এই টসিা প্রদাযনর সুয াগ টদয়া হযয়লছি। 

3G িাইযসলন্সাং গাইডিাইন অনু ায়ী সকি টমািাইি অপাযরেযরর 3G টনেওয়াকি সম্প্রসারযণর কাজ দ্রুি 

গলিযি এলগযয় চযিযছ। ইযিামযধ্যই সকি িাইযসন্সপ্রাপ্ত অপাযরেযরর সকি লিভাগীয় শহযর এিাং গুরুেপূণ ি টজিা 

ও উপযজিা শহযর 3G টনেওয়াকি লিস্তৃি হযয়যছ। আশা করা  ায় খুি শীঘ্রই সারা টদশ 3G টনেওয়াযকির 

আওিাধীন হযি। 2G প্রযুলিযি টসিার টক্ষযত্র ট খাযন সযি িাচ্চ গলি লছি ৬৪ kbps টসখাযন 3G এর টক্ষযত্র 

সি িলনম্ন ৫১২ kbps এিাং সযি িাচ্চ ৪ Mbps গলির ইন্টারযনে টসিা পাওয়া সম্ভি হযে। 3G সালভ িযসর মাধ্যযম 

গ্রাম িাাংিার প্রালন্তক জনযগাষ্ঠীযক উচ্চ গলির ইন্টারযনে ব্যিহার কযর গ্রাহক ই-কমাস ি, ই-ব্যাাংলকাং, ই-এডুযকশন, 

ই-কৃলষ, ই-টহির্, ই-গভন িযনন্স এিাং টেলিকন াযরলন্সাং এর মি গুরুেপূণ ি পলরযষিা সহযজ গ্রহণ করযি পারযি। 

লিগি এক িছযর 3G গ্রাহক বৃলদ্ধর পলরসাংখ্যান লনম্নরূপ:   

মাস গ্রাহক সাংখ্যা 

জুিাই- ১৫ ২০,২৪১,১৯০ 

আগস্ট- ১৫ ২২,৫১২,২২৯ 

টসযপ্টম্বর- ১৫ ২৩,৩১১,৭৭৪ 

অযক্টাির- ১৫ ২৪,৪১৬,৯৪৭ 

নযভম্বর- ১৫ ২৪,৭২৭,৬৫৬ 

লডযসম্বর- ১৫ ২৪,২৮৯,৬১৫ 

জানুয়ারী- ১৬ ২৪,০২৩,৯৮৯ 

ট ব্রম্নয়ারী- ১৬ ২৪,৩৫৭,৮১১ 

মাচ ি- ১৬ ২৫,৬৫৭,১৮৬ 

এলপ্রি- ১৬ ২৭,১২১,২৮১ 

টম- ১৬ ২৭,৭৯৮,১৪০ 

জুন- ১৬ ২৮,৮৩৪,৬০১ 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৫-১৬ 

আন্তজিালিক ভযয়স কি 

আন্তজিালিক অন্তোঃগামী ও িলহগ িামী কি তিধ পযর্ পলরচািনার মাধ্যযম সরকাযরর রাজস্ব অজিন লনলিি করযণর 

িযক্ষয িিিমাযন সরকালর মালিকানাধীন লিটিলসএি-সহ টমাে ২৯ টি International Gateway Operator 

(IGW) প্রলিষ্ঠানযক িাইযসন্স প্রদান করা হযয়যছ। ২০১৫-১৬ অর্ ি িছযর IGW প্রলিষ্ঠানসমূযহর মাধ্যযম 

পলরচালিি আন্তজিালিক কযির মাসলভলিক পলরসাংখ্যান লনম্নরূপোঃ 

মাস 
আন্তজিালিক অন্তোঃগামী কি 

(যপইড লমলনে) 
আন্তজিালিক িলহগ িামী কি 

(যপইড লমলনে) 

জুিাই- ১৫ ৩,৫০২,৫৯৭,০৯৫ ২৪,৩৫৫,১৬৩ 

আগস্ট- ১৫ ৩,২০৫,৮১২,২০৫ ২৫,৪২৮,৬০২ 

টসযপ্টম্বর- ১৫ ২,৯২১,৪০০,৩৩৫ ৫০,০৪১,২৩৯ 

অযক্টাির- ১৫ ২,৬১৭,৩৩৩,৭৪১ ২৪,২৬২,৩৭০ 

নযভম্বর- ১৫ ২,৩৩৬,৭৯২,০৭৩ ২২,০৫৯,০৩৪ 

লডযসম্বর- ১৫ ২,৫৭৩,০০৫,৯৭৯ ২১,৯০৩,৫২২ 

জানুয়ারী- ১৬ ২,৪৯৭,৪৩৫,২৩০ ২০,৮৬৩,০৩৬ 

ট ব্রয়ারী- ১৬ ২,৩৩৭,৪৫৭,৫৯০ ১৯,৯৮৫,৬৮৩ 

মাচ ি- ১৬ ২,৪৭৯,১২৪,৯৭১ ২০,৮৭২,৯৫৫ 

এলপ্রি- ১৬ ২,৩৬৪,৫৪৪,৯৮৯ ১৯,৫৪৯,৩৫০ 

টম- ১৬ ২,৩৯৮,৫৫৪,৬৭৪ ১৯,৭৬৬,৫৭৬ 

জুন- ১৬ ২,৩৪৯,২১৩,৯৩৮ ১৯,০১৮,৯৯৬ 

International Internet Gateway (IIG) 

লিটিআরলস হযি লিগি ২০০৮ সাযি প্রদি িাইযসযন্সর মাধ্যযম ম্যাযঙ্গা টেলিসালভ িযসস লিোঃ এিাং লিটিলসএি - এই 
০২ টি প্রলিষ্ঠান International Internet Gateway (IIG) কা িক্রম শুরু কযর। পরিিীযি ২০১২ সাযি 
নতুন কযর আরও ৩৫টি প্রলিষ্ঠানযক IIG িাইযসন্স প্রদান করা হয়। িিিমাযন টমাে ২৯টি প্রলিষ্ঠান IIG কা িক্রম 
পলরচািনা করযছ। IIG প্রলিষ্ঠানসমূহ BSCCL হযি ৯৭.২১ Gbps এিাং ITC হযি ১৬৪.২০ Gbps সহ 
টমাে ২৬১.৪১ Gbps কযাপালসটি সাংয াগ গ্রহণ কযর কা িক্রম পলরচািনা করযছ। লনটম্নাি ছযকর মাধ্যযম 
একনজযর IIG সমূযহর িিিমান অিস্থান তুযি ধরা হিোঃ 

ক্রলমক নাং লিষয় িথ্য 

১ িাইযসন্স সাংখ্যা ৩৭ টি 

২ চালু IIG ২৯ টি 

৩ শীঘ্রই চালু হযি ০১ টি 

৪ টমাে Capacity ২৬১.৪১ Gbps 

৫ টমাে ব্যিহৃি Bandwidth ২৩৩.৫৩ Gbps 
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অপটিকযাি  াইিার টনেওয়াকি সম্প্রসারণ 

একুশ শিযকর লডলজোি িাাংিাযদশ গোর ট  অলভপ্রায় িার সা ল্য লনভির করযছ সাশ্রয়ী মূযল্য একটি কমন 
টনেওয়াকি ব্যিহাযরর উপর। আর সাশ্রয়ী মূযল্য টনেওয়াকি পাওয়া িখনই সম্ভি  খন লিলভন্ন প্রলিষ্ঠান লনজ লনজ 
টনেওয়াকি স্থাপন না কযর একটি কমন টনেওয়াকি ব্যিহার করযি। এর আযিাযকই লিটিআরলস Fiber@Hom-

e এিাং Summit Communication Limited এই দুইটি প্রলিষ্ঠানযক NTTN (National 

Telecommunication Transmission Network) িাইযসন্স প্রদান কযর। অলিদ্রুিিার সাযর্ 
Telecommunication Network সমগ্র টদযশর উপযজিা সমূযহ টপৌৌঁযছ টদিার জন্য অপাযরেরিয়যক 
সুলনলদ িি সময় (Roll Out Obligation) টিযধ টদওয়া হয়। NTTN লহযসযি Summit 

Communication Limited সি িযমাে ৬৪ টি টজিা ও ৩২৫ টি উপযজিায় এিাং Fiber@Home  সি িযমাে 
৬৪ টি টজিা ও ৩৫৯ টি উপযজিায় টনেওয়াকি স্থাপন কযরযছ । এছাো সমগ্র টদযশ Fiber Network 

অিকাঠাযমা ছলেযয় লদযি সরকারী উযযাযগ Power Grid Company of Bangladesh Limited 

(PGCB)-এর অলিলরি এক টপয়ার  াইিার National Service Provider (NSP) লহযসযি NTTN 

অপাযরেরযদর িীজ প্রদান করা হযয়যছ। PGCB‘র এই  াইিার ব্যিহার কযর NTTN অপাযরেরগণ টদযশর 
প্রিযন্ত অঞ্চযি স্বল্পমূযল্য Internet Bandwidth  টপৌৌঁযছ লদযি সক্ষম হযি। NSP পারলমে এর আযিাযক 
অপাযরেরিয়যক ৩৬ মাযসর মযধ্য ৬৪ টি টজিা, ২৫০টি উপযজিা এিাং ৪৫০০টি ইউলনয়ন পলরষযদ টনেওয়াকি 
টপৌৌঁছাযনার দায়িদ্ধিা লনধ িারণ করা হযয়যছ। NSP লহযসযি Summit Communication Limited সি িযমাে 
২৩টি টজিা ও ৯১ টি উপযজিা এিাং Fiber@Home Ltd সি িযমাে ২৯ টি টজিা ও ৪২ টি উপযজিায় 
টনেওয়াকি লিস্তৃি কযরযছ। উযেখ্য PGCB এিাং িাাংিাযদশ টরিওযয়র লিযমান অপটিকযাি  াইিাযরর 
কযাপালসটির সযি িািম ব্যিহার লনলিিকরযণর জন্য উি সাংস্থা দুটিযকও NTTN িাইযসন্স প্রদান করা হযয়যছ। 
িিিমাযন সরকালর NTTN অপাযরের BTCL এর সি িযমাে ৫৬টি টজিা ও ১২৬ টি উপযজিা; িাাংিাযদশ 

টরিওযয়র ৩৩টি টজিা ও ১২২টি উপযজিা এিাং PGCB এর সি িযমাে ৫২টি টজিা ও ১৯৫টি উপযজিায় 

অপটিকযাি টনেওয়াকি লিযমান রযয়যছ। 

Interactive GIS Map 

১৪ িম DNCC সভায় সারাযদযশ টজিা, উপযজিা ও ইউলনয়ন প িায় প িন্ত লিটিলসএি, িাাংিাযদশ টরিওযয়, 

লপলজলসলি ও অন্যান্য সরকালর সাংস্থা এিাং লিলভন্ন প্রকার িাইযসন্সধারী টিসরকালর অপাযরের কর্তিক স্থালপি 

 াইিার টনেওয়াকি এর িথ্য সমন্বযয় একটি Interactive Map টিলরর লসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। িারই ধারািালহকিায় 

লিটিআরলস Interactive GIS Map তিলরর জন্য CEGIS (Centre for Environmental and Geo-

graphical Information Services) প্রলিষ্ঠাযনর সাযর্ চুলি স্বাক্ষর কযর। সমলন্বি িথ্যসমূহ পরীক্ষণ ও 

প িযিক্ষযণর িযক্ষয GIS Map সমূহ ইযিামযধ্য অনিাইযন উত্থাপন করা হযয়যছ।  

Quality of Service 

Quality of Service (QoS) িিযি টেলিকম অপাযরেরযদর ডাো ও ভযয়স সালভ িযসর টনেওয়াকি কম িদক্ষিা 

এিাং টসিার মাযনর অঙ্গীকারািদ্ধ সীমা পলরপূণ ি করাযক বুঝায়।  Service availability, Service Re-

sponse Time, Loss, Signal to Noise Ratio, Cross Talk, Echo, Interrupts, Frequency 
Response, Loudness Level, Mean Opinion Score (MOS), Rx Level, Coverage, Con-
nection Success Rate, Call Drop Rate, Call Failure rate, Accumulated Down Time 
of BTSs, Completion Rate for SMS Service, Jitter, Latency, delivery of committed 
internet speed (up/down), Customer Complain Management ইিযালদ মানদণ্ড Quality of 

Service (QoS) লনণ িযয় ব্যিহৃি হযয় র্াযক। 
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লনয়ন্ত্রক লহযসযি লিটিআরলস’র দালয়ে হি সকি অপাযরেরযদর টনেওয়াকি এর টকায়ালিটি অি সালভ িস এর মানদণ্ড 
লনধ িারণ, অপাযরেরযদর তুিনামূিক টকায়ালিটি িথ্য তুযি ধরা এিাং টসিার মান লনলিি করা। এর মাধ্যযম 
গ্রাহকগণ অলি সহযজই সযি িাৎকৃি অপাযরের টিযছ লনযি পারযি এিাং একই সাযর্ অপাযরেরযদর মযধ্য একটি 
সুষম প্রলিয ালগিার টক্ষত্র তিলর হযি। এসি উযদ্দশ্যসমূহ িাস্তিায়যনর িযক্ষয লিটিআরলস টমািাইি অপাযরেরযদর 
জন্য গি জানুয়ালর, ২০১৪ -তে একটি Interim Directive জারী কযরযছ। Directive অনু ায়ী অপাযরেরগণ 
লনলদ িি  রম্যাযে িাযদর compliance Report সাংরক্ষণ করযছ ও িা লনয়লমি কলমশযন দালখি করযছ। 

পাশাপালশ সকি অপাযরেরযদর উপলস্থলিযি সলম্মলিিভাযি ড্রাইভ টেস্ট কযর প্রলিযিদন তিলর করা হযয়যছ  ার 
উপর লভলি কযর পরিিীযি জারীকৃি লনযদ িশনা অনু ায়ী পদযক্ষপ গ্রহণ করা হযি। Directive টি যুযগাপয াগী 

করার িযক্ষয 3G টমািাইি টনেওয়াযকির Quality Parameter অন্তভু িলির কাজ চিযছ। QoS উন্নয়যন 

লিটিআরলস’র নানামুখী পদযক্ষযপর কারযণ গ্রাহক টসিার মান উিযরাির বৃলদ্ধ পাযে। ড্রাইভ টেস্ট  ন্ত্রপালি ক্রযয়র 

িযক্ষয লিটিআরলস ইযিামযধ্য ল নল্যান্ড লভলিক একটি প্রলিষ্ঠাযনর সাযর্ চুলি স্বাক্ষর কযরযছ। উি  ন্ত্রপালি 

সরিরাহ করা হযি লিলভন্ন এিাকায় Key Performance Indicator (KPI) পলরমাপ ও লিযিষণ করা সম্ভি 

হযি।  

টদশব্যাপী লিলভন্ন ভিযন টমািাইি অপাযরেরযদর স্থালপি Base Transceiver Station (BTS) হযি লনগ িি 

টরলডযয়শযনর লিষযয় লিটিআরলস, স্বাস্থয মন্ত্রণািয় এিাং অন্যান্য সাংলিি সাংস্থাসমূযহর সাযর্ একয াযগ কাজ কযরযছ। 

সহনশীি টরলডযয়শযনর মাত্রা লিষযয় World Health Organization (WHO) এিাং International 

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) এর   Benchmarking এর 

আযিাযক লিটিআরলস লিলভন্ন স্থাযন টরলডযয়শন পলরমাপ কযর িদনু ায়ী ব্যিস্থা গ্রহণ কযরযছ। WHO, ICNIRP 

ও অন্যান্য টদযশর প্রচলিি গাইডিাইন অনুসরণ কযর লিটিআরলস একটি লনযদ িশনা প্রদান করযি। এছাো টরলডযয়শন 

পলরমাযপর লনলমযি  ন্ত্রপালি ক্রযয়র িযক্ষয লিটিআরলস কাজ করযছ। 

IP Telephony 

িাাংিাযদশ সরকার অভযন্তরীণ ও আন্তজিালিক টক্ষযত্র নতুন এিাং আধুলনক টেলিয াগায াগ টসিা প্রদাযনর জন্য 
নতুন টেলিয াগায াগ প্রযুলি প্রিিিযনর জন্য লনরিস কাজ কযর  াযে। Internet Protocol Telephony  া 
সাংযক্ষযপ IP Telephony নাযম পলরলচি িিিমান সমযয় সাশ্রয়ী উপায়  ার মাধ্যযম ভযয়স কিযক ডাো 
প্যাটকে আকাযর ইন্টারযনযের মাধ্যযম এক প্রান্ত টর্যক অন্য প্রাযন্ত সঞ্চালরি করা  ায়। এ টেলিয াগায াগ  
ব্যিস্থার মাধ্যযম স্বল্প ব্যযয় ইন্টারযনযের মাধ্যযম অভযন্তরীণ ও আন্তজিালিক ভযয়স কি করা সম্ভি। লিটিআরলস 
এ প িন্ত সি িযমাে ৪২ টি Internet Service Provider (ISP) প্রলিষ্ঠানযক Internet Protocol 

Telephone Service Provider (IPTSP) িাইযসন্স প্রদান কযরযছ। িিিমাযন টদযশ ২৬ টি IPTSP 
প্রলিষ্ঠান িাযদর কা িক্রম পলরচািনা করযছ।  

অনিধ কি োলম িযনশন প্রলিযরাধ 

অনিধ কি োলম িযনশন প্রলিযরাযধ লিটিআরলস উচ্চ ক্ষমিাসম্পন্ন মলনেলরাং কলমটির মাধ্যযম টেলিকম টসক্টযর 
লনয়ন্ত্রণ বৃলদ্ধ কযরযছ। উি কলমটিযি লিটিআরলসসহ আইন প্রযয়াগকারী সাংস্থার প্রলিলনলধ প্রিযক্ষভাযি সম্পৃি 
রযয়যছ। অনিধ কি োলম িযনশন টরাধকযল্প গৃহীি পদযক্ষপসমূহ লনম্নরূপ: 
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ইন্টারযনে 

ব্যান্ডউইডর্ এর 

অপব্যিহার 

টরাধকযল্প 

মলনেলরাং 

ইন্টারযনে ব্যন্ডউইডর্ এর অপব্যিহার কযর অনিধ স্থাপনার মাধ্যযম লভওআইলপ কা িক্রম 
টরাধকযল্প লিলভন্ন International Internet Gateway (IIG) এিাং Internet 

Service Provider (ISP) এর ব্যন্ডউইডর্ ব্যিহার লনয়লমি মলনেলরাং করা হযে। এ 
িযক্ষয অপাযরের হযি প্রাপ্ত Deep Packet Inspection (DPI) এিাং Multi 

Router Traffic Grapher (MRTG) িথ্য-উপাি প্রলিলনয়ি প িযিক্ষণসহ 
অপাযরেরগণযক সাংযশাধন মূিক লনযদ িশনা প্রদান করা হযয় র্াযক। এর ধারািালহকিায় 
লিটিআরলস ব্যন্ডউইডর্ সীলমিকরণ, Virtual Private Network (VPN) এর 

অনুমলি িাধ্যিামূিক করণ, Uplink/ Downlink ratio সীলমি করাসহ নানামুখী 
িাৎক্ষলণক পদযক্ষপ গ্রহণ  কযর র্াযক। 

Call Detail 
Record 
(CDR) 

লিলভন্ন অপাযরেরযদর মধ্যকার পলরচালিি Call Volume প িযিক্ষণ করাসহ সঠিক 
লহসাি লনলিিকরযণর িযক্ষয সকি IGW অপাযরেরযদর CDR Terminal 

লিটিআরলসযি স্থাপন করা হযয়যছ। োলম িনাি হযি প্রাপ্ত CDR সমূহ প্রলিলনয়ি প িযিক্ষণ 
এিাং লিযিষণ করিোঃ প্রলিযিদন প্রস্তুি করা হযে। এছাো সকি অপাযরেরযদর মধ্যকার 
কযির লহসাি সুচারুরূযপ Cross Examine করার িযক্ষয সকি অপাযরের হযি লভন্ন 
লভন্ন ছযক কযির লহসাি সাংরক্ষণ কযর প িযিক্ষণ করা হয়।  

  SIM-Box 
Detection  

System  

 অনিধ টরলজযিশন িন্ধ এিাং অনিধ SIM-Box ব্যিহারকারীযদর লনরুৎসালহি করার 
িযক্ষয সকি টমািাইি অপাযরের সমন্বযয় লিটিআরলসযি SIM-Box Detection 

System স্থাপন করা হযয়যছ। অলি সম্প্রলি লিটিআরলসর লনযদ িশনা টমািাযিক উি 
SIM Box Detection System এ Additional hits বৃলদ্ধসহ Virtual Circuit 

িাোযনা হযয়যছ।  

  SIM-Box 
Detection  

System  

অনিধ ব্যিহৃি SIM/RUIM সনািকরযণ লিটিআরলস কলিপয় Logic  লনধ িারণ কযর 
লদযয়যছ  া অিিম্বযন অপাযরেরগণ Self regulation পলরচািনা কযর র্াযক। প্রলিলদন 
একটি লনলদ িি সমযয়র ব্যিধাযন লনধ িালরি  Logic সমূহ প্রযয়াগ কযর টমািাইি 
অপাযরেরগণ অনিধ লভওআইলপ টি ব্যিহৃি SIM/RUIM শনাি ও িন্ধ করা হয়।  
লিটিআরলস Logic সমূহ লনয়লমি প িাযিাচনার মাধ্যযম পলরিিিন/পলরিধ িন কযর র্াযক।  

অনিধ VoIP 
স্থাপনায় 

অলভ ান 

লিটিআরলস’র প্রলিষ্ঠা হযি এ প িন্ত ৩৫৪ টি অনিধ VoIP স্থাপনায় স ি অলভ ান 

পলরচািনা করা হযয়যছ। এর মযধ্য ২০১৪ সাযি ৯৫ টি, ২০১৫ সাযি ৪১ টি এিাং ২০১৬ 

সাযি ৭ টি অলভ ান পলরচািনা করা হযয়যছ। জানুয়ালর ২০০৭ টর্যক জুন ২০১৬ প িন্ত 

অনিধ কি োলম িযনশযন ব্যিহৃি সি িযমাে ১,৪৫,৯৯,৬৪৪ টি SIM/RUIM িন্ধ করা 

হযয়যছ। এর মযধ্য Self Regulation এর মাধ্যযম শনািকৃি ১,২৬,২০,৭৯৮ টি, SIM-

Box Detection System এ শনািকৃি ১৭,৫২,৫১২ টি এিাং অলভ ান 

পলরচািনাকাযি ২,২৬,৩৩৪ টি SIM/RUIM িন্ধ করা হয়। এ প িন্ত লিটিআরলস হযি 

অনিধ VoIP সাংক্রান্ত ৭৮ টি মামিা দাযয়র করা হযয়যছ।  

অনিধ কি োলম িযনশন প্রলিযরাযধ গৃহীি পদযক্ষপসমূহ 

লনয়লমি 

পলরদশ িন 

কা িক্রম 

িাইযসন্স, গাইডিাইন এিাং লিলভন্ন লনযদ িশনার সঠিক অনুসরণ লনলিি করার জন্য 

লিটিআরলস’র কম িকিিাগণ লনয়লমি লিলভন্ন টেলিয াগায াগ িাইযসন্সধারীর স্থাপনা পলরদশ িন 

কযর লদকলনযদ িশনা প্রদান কযরন।   



ডাক ও  টেলিয াগায াগ লিভাগ   www. ptd.gov.bd                                                                               

 

26 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৫-১৬ 

টিিার িরঙ্গ সীলমি সম্পদ এিাং একই িরঙ্গ লিলভন্ন টদযশ িা লিলভন্ন প্রযুলিযি ব্যিহার করা হযি িরযঙ্গ 

প্রলিিন্ধকিার সৃলি হয়। এরূপ পলরলস্থলি এোযনার জন্য International Telecommunication Union 

(ITU) কর্তিক লনধ িালরি এিাকায় প্রযুলি লভলিক িরঙ্গ ব্যিস্থাপনার উপর লভলি কযর প্রলিটি টদযশরই Nation-

al Frequency Allocation Plan (NFAP) প্রণয়ন করা হয়। ইিোঃপূযি ি ২০০৪ সাযি যুিরাজয-লভলিক 

পরামশ িক প্রলিষ্ঠান Interconnect Communications এর সহায়িায় প্রর্মিাযরর মি National Fre-

quency Allocation Plan (NFAP) প্রণয়ন করা হযয়লছি। প্রযুলির পলরিিিন এিাং টিিার িরযঙ্গর 

সযি িািম ব্যিহার লনলিিকরযণর জন্য ২০১০ সাযি যুিরাজয-লভলিক অপর একটি পরামশ িক প্রলিষ্ঠান-Helios 

Technologies Ltd. এর সহায়িায় National Frequency Allocation Plan সাংযশাধন করা হযয়যছ। 

ITU এর Radio Regulation অনু ায়ী NFAP-তে ৯ kHz টর্যক ১০০০ GHz প িন্ত িরঙ্গ ব্যান্ডযক 

লিলভন্ন প্রযুলিযি ব্যিহাযরর জন্য লনধ িারণ করা হযয়যছ। িরঙ্গ ব্যিহাযরর জন্য লিলভন্ন আযিদনকারীর আযিদযনর 

টপ্রলক্ষযি NFAP-টক সযি িাচ্চ অগ্রালধকার লদযয় িরঙ্গ িরাদ্দ প্রদান করার মাধ্যযম িরযঙ্গর  র্া র্ ও 

যুযগাপয াগী ব্যিহার লনলিি করা হযে। 

National Frequency Allocation Plan (NFAP) 

Aeronautical Radio Service 

টদযশর National Frequency Allocation Plan (NFAP) অনু ায়ী VHF ব্যাযন্ডর ১০৮.০০০ MHz 

টর্যক ১১৭.৯৭৫ MHz এিাং ১১৮.০০ MHz টর্যক ১৩৬.০০ MHz িরঙ্গ সাধারণি Aeronautical Ra-
dio Service -এর জন্য ব্যিহৃি হযয় র্াযক। Aircraft সমূহ আকাযশ উঠা-নামা ও চিাচি কা িক্রম লনরাপদ 

ও লনলি িযে করার জন্য Air to Air, Air to Ground, Ground to Air Communication এিাং Air-

craft ও Ground Station এর আন্তোঃয াগায াযগর জন্য উি িরঙ্গসমূহ ব্যিহার করা হয়। এছাো Interna-

tional Telecommunication Union (ITU) এর Radio Regulation অনু ায়ী ৯৬০.০০ MHz 

টর্যক ১২১৫.০০ MHz প িন্ত িরঙ্গ Aircraft এর গলিপর্ ঠিক রাখা এিাং দূরে পলরমাপ করার জন্য ব্যিহার 

করা হযয় র্াযক। ২০১৫-২০১৬ অর্ িিছযর নতুন ০২ টি সহ সি িযমাে ৫১ টি টদশী-লিযদশী প্রলিষ্ঠানযক Aeronau-

tical Band এর িরঙ্গ ব্যিহাযরর জন্য লিটিআরলস অনুযমাদন প্রদান কযরযছ। Airlines টসিাদানকারী 

প্রলিষ্ঠানসমূহ লনধ িালরি সরকারী রাজস্ব পলরযশাযধর মাধ্যযম প্রলিটি Aircraft এর অনুকূযি call sign ও 

িাইযসন্স গ্রহণ কযর র্াযক। 

Maritime Radio Service 

ITU Radio Regulation এর Appendix-17 ও 18-টি িলণ িি HF ও VHF ব্যাযন্ডর িরঙ্গ Maritime 

Radio Service জন্য সাংরলক্ষি। Maritime Operation এ Distance Calling ও Safety Service এর 

জন্য ল ক্সড ২১৮২ kHz ও ১৫৬.৮০০ MHz িরঙ্গ ব্যিহৃি হয়। গি ২০১৫-১৬ অর্ ি িছযর ০৯টি প্রলিষ্ঠান 

লিটিআরলস হযি Radio Communication Equipment (Maritime) এর জন্য িাইযসন্সপ্রাপ্ত হয়।  

টিিার িরঙ্গ পলরিীক্ষণ 

লিটিআরলস’র টস্পকিাম লিভাযগর অধীযন টস্পকিাম মলনেলরাং শাখার মাধ্যযম টিিার িরঙ্গ পলরিীক্ষণ 

কা িক্রমসমূহ পলরচািনা করা হযয় র্াযক। এই শাখার অধীন ঢাকায় একটি টকন্দ্রীয় টস্টশনসহ চট্টগ্রাম, লসযিে, 

খুিনা, রাংপুর ও িগুোয় ০৫ টি ল ক্সড মলনেলরাং টস্টশন রযয়যছ। এছাো সামলগ্রক িরঙ্গ পলরিীক্ষণ ও প্রলিিন্ধকিা 

লনরসন কা িক্রম সহজির এিাং গলিশীি করার লনলমি ০৫ টি সাংলিি  ন্ত্রপালি সলিি গালে, ০১ টি টপাযে িিি 

মলনেলরাং টিশন এিাং ০৩ টি টপাযে িিি টস্পকিাম এনািাইজার রযয়যছ। এ সকি টস্টশযনর মাধ্যযম লনয়লমি এিাং 

জরুরী লভলিযি িাইযসন্সপ্রাপ্ত টিিার িরঙ্গ পলরিীক্ষণ কা িক্রমসহ লিলভন্ন িরঙ্গ প্রলিিন্ধকিার কারণ সনািকরণ ও 

দ্রুিিার সাযর্ িা সমাধাযনর উযযাগ গ্রহণ করা হয়। লিটিআরলস কর্তিক লনয়লমি লভলিযি টসলুিার টমািাইি ট ান, 

PSTN, মাইযক্রাওযয়ভ লিাংক, ওয়ালকেলক, FM Broadcasting, TV Broadcasting, Aeronautical, 

Maritime, WiMax ইিযালদযি িরযঙ্গর ব্যিহার প িযিক্ষণ করা হযে।    
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ক্রলমক িাইযসযন্সর প্রকার (উম্মিু পদ্ধলিযি প্রযদয়) িাইযসন্সধারী 

১ National Internet Exchange (NIX) ২ 

২ Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN)  ৫ 

৩ Vehicle Tracking Services  

[Service License: 19, Service Approval: 03] 

২২ 

৪ Internet Protocol Telephony Service Provider – Nationwide ৩২ 

৫ Internet Protocol Telephony Service Provider – Central Zone ৭ 

৬ Internet Protocol Telephony Service Provider – Zonal 

[South-East: 03, South-West :00, North-East: 00, North-West: 00] 

৩ 

৭ Internet Service Provider – Nationwide ১২১ 

৮ Internet Service Provider – Central Zone ৭২ 

৯ Internet Service Provider – Zonal ৬৫ 

১০ Internet Service Provider – Category A ২৪৫ 

১১ Internet Service Provider – Category B ৩১ 

১২ Internet Service Provider – Category C ৭০ 

১৩ VSAT User ২২ 

১৪ VSAT Provider ৫ 

১৫ VSAT Provider with HUB ৫ 

১৬ Call Centre ১৮৩ 

১৭ Hosted Call Centre ৪০ 

১৮ Hosted Call Centre Service Provider ৩৫ 

১৯ International Call Centre ২ 

২০ Call Center Registration Certificate ১১৭ 

 টমাে ১,০৮৪ 

ক্রলমক িাইযসযন্সর প্রকার (লনিাম/ টেন্ডার এর মাধ্যযম প্রযদয়) িাইযসন্সধারী 

১ International Gateway (IGW)  ২৫ 

২ Interconnection Exchange (ICX)  ২৬ 

৩ International Internet Gateway (IIG)  ৩৭ 

৪ Broadband Wireless Access (BWA) ৩ 

৫ Cellular Mobile Telecom Operator ৬ 

৬ 3G Cellular Mobile Phone Services Operator ৪ 

৭ International Terrestrial Cable (ITC) Services ৭ 

৮ Public Switched Telephone Network (PSTN) Operator 

[National: 04, Zonal: 07, Rural: 01] 

১২ 

৯ VoIP Service Provider ৮৮১ 

 টমাে ১,০০১ 

টেলিয াগায াগ টসিা িাইযসন্সসমূহ এিাং সাংখ্যা 
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টেলিয াগায াগ খাযির পলরচািন-পদ্ধলি (গাইডিাইন, ডাইযরলক্টভ) প্রণয়ন  

িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ অনু ায়ী টেলিয াগায াগ ব্যিস্থায় সুষ্ঠু পলরযিশ ও গ্রাহক সন্তুলি 

বৃলদ্ধর জন্য কলমশন অন্তি িিীকািীন লনযদ িশনা প্রণয়ন কযর র্াযক। পরিিীযি এ সকি লনযদ িশনা লনলদ িি সময় পর 

স্থায়ী লনযদ িশনা লহযসযি পলরগলণি হয়। লসযস্টমস এন্ড সালভ িযসস লিভাগ লিটিআরলসর পযক্ষ লিলভন্ন ধরযনর 

গাইডিাইন, ডাইযরলক্টভ এিাং অন্যান্য নীলি-লনধ িারণী ডকুযমন্ট তিলর কযর র্াযক ।  

International Payment and Recharge Service 

আন্তজিালিক প িাযয়র টেলিয াগায াগ সালভ িযসর লিি-প্রদান ও লরচাজি সুলিধা িাাংিাযদশী অলভিাসীযদর 

টদারযগাোয় টপৌৌঁযছ টদয়ার  জন্য লিটিআরলস টর্যক International Payment and Recharge Service 

(IPRS)-এর অনাপলিপত্র প্রদান করা হযয় র্াযক। িিিমাযন IPRS সালভ িস প্রদাযনর অনুমলি ২২ টি প্রলিষ্ঠানযক 

প্রদান করা হযয়যছ। 

কি-টসন্টার লভলিক ইন রযমশন/যহল্প িাইন  

এ সালভ িযসর মাধ্যযম টমািাইি অপাযরেররা টহির্ িাইন, কৃলষ লজজ্ঞাসা, এডুযকশন িাইন, লিগ্যাি িাইন ইিযালদ 

টসিাসমূহ গ্রাহকযদর প্রদান কযর র্াযক। এই ধরযণর টসিার টক্ষযত্র সাংলিি লিষযয় প্রলশলক্ষি জনিি িারা কি-

টসন্টার এযজন্ট এর সাযপাে ি টদয়ার িাধ্যিাধকিা রযয়যছ। গ্রাহক স্বার্ ি রক্ষায় লনলমি টমািাইি অপাযরেররা টহল্প-

িাইন সঠিকভাযি পলরচািনা করযছ লকনা লিটিআরলস িা িদারক কযর র্াযক।  

জািীয় লনরাপিা সম্পলকিি কা িক্রম  

িাাংিাযদযশর জািীয় লনরাপিা রক্ষায় লিটিআরলস এিাং টেলিয াগায াগ িাইযসন্সধারী অপাযরেরগণ সি িদা আইন-

শৃঙ্খিা রক্ষাকারী িালহনীসমূহ, দুনীলি দমন কলমশন, কাস্টমস, লিচারািয় ইিযালদ দপ্তর/সাংস্থাযক সহায়িা প্রদান 

কযর আসযছ। এই ধরযনর কাযজর অাংশ লহযসযি Call Detail Record (CDR), Subscriber Acquisi-

tion Form, Recharge/ Balance Information, Location Based Tracking, লভওআইলপ/অনিধ 

টেলিয াগায াগ সালভ িস লচলিিকরণ, অলনিলন্ধি সাংয াগ লিলেন্নকরণ ইিযালদ কাযজ সহায়িা/িথ্য প্রদান করা হযয় 

র্াযক।  

BD-CSIRT এর কা িক্রম 

সাইিার এিাং ইন্টারযনে লভলিক অপরাধ প্রলিহি করা অর্ িাৎ িথ্য উপাি পাচার (Data Intrusion), পলরচয় চুলর 

(Identity Theft), Malware Infection, ইন্টারযনযের মাধ্যযম জনগণযক উিযিকরণ এিাং সাইিার 

অপরাযধর (Cyber Crime) মাধ্যযম লনরাপিা লিলেি করা টরাধকযল্প  লিটিআরলস ২০১২ সাযি Bangladesh 

Computer Security Incident Response Team (BD-CSIRT)।  BD-CSIRT িলণ িি কা িক্রযমর 

পাশাপালশ সরকাযরর লিলভন্ন প্রলিষ্ঠাযনর Website-এর  Vulnerability পরীক্ষা কযর র্াযক র্াযক। BD-

CSIRT কর্তিক National Telecommunication Monitoring Centre (NTMC) এিাং সরকাযরর 

লিলভন্ন প্রলিষ্ঠানযক রাষ্ট্র, সমাজ ও ধম িলিযরাধী কনযেযন্ট প্রযিশ িযন্ধ সহায়িা করা হয়। এছাো জনসাধারযণর 

অলভয াযগর লভলিযি আপলিকর কনযেযন্টর লিষযয় Facebook, Google ও Microsoft সহ লিলভন্ন 

অনিাইন টসিাদানকারী প্রলিষ্ঠাযনর সাযর্ ট াগায াগ রক্ষা কযর র্াযক। 

২.১.৩ লিটিআরলসর অন্যন্য কা িক্রম  
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জনসযচিনিা সম্পলকিি কা িক্রম 

জনসযচিনিা বৃলদ্ধ এিাং লশক্ষামূিক ও টসিামূিক কা িক্রযমর অাংশ লহযসযি লিটিআরলস টসলুিার টমািাইি 

অপাযরেরযদর সহায়িায় লিলভন্ন মন্ত্রণািয়, সরকারী, আন্তজিালিক, িহুজালিক, টসিামূিক, লশক্ষামূিক দপ্তর/সাংস্থার 

অনুযরাযধ জািীয় প িাযয়র গুরুেপূণ ি লিষয়ািিী/কা িক্রম সাংক্রান্ত SMS সারাযদযশ সকি গ্রাহযকর লনকে  

লিনামূযল্য টপ্ররযণর ব্যিস্থা কযর র্াযক।  

পলরযিশ িান্ধি টেলিয াগায াগ ব্যিস্থা 

িিিমাযন কালরগলর উন্নলির সাযর্ সাযর্ লিলভন্ন  ন্ত্রপালি/লসযস্টম এর ব্যিহাযরর কারযণ পলরযিশ লিপ িয় ও 

দী িযময়ালদ স্বাস্থয ঝৌঁলকর লিষয়টি অিযন্ত গুরুযের সাযর্ লিযিলচি হযে। লিটিআরলস লিলভন্ন Regulatory and 

Licensing Guideline-এ পলরযিশ ও জনস্বাস্থয সুরক্ষায় Green Telecommunication লনলিি করার 

জন্য প্রযয়াজনীয় লনযদ িশনা প্রদাযনর ব্যিস্থা গ্রহণ করযছ।  

অলভয াগ ব্যিস্থাপনা োস্কয াস ি 

টেলিয াগায াগ টসিা ব্যিহারকারীর সাংখ্যা বৃলদ্ধর সাযর্ সাযর্ ক্রমিধ িমান গ্রাহক অলভয াগ গ্রহণ এিাং লনষ্পলির 

জন্য প্রলিটি টমািাইি অপাযরেরযদর কাস্টমার টকয়ার িা অলভয াগ টকন্দ্র রযয়যছ। টেলিয াগায াগ টসিা 

দানকারীগযণর কাস্টমার টকয়ার িা অলভয াগ টকন্দ্র িারা গ্রাহক কর্তিক দালখিকৃি অলভয াগসমূহ সঠিকমযিা 

লনষ্পলি হযে লকনা িা িদারলকর জন্য লিটিআরলস অলভয াগ ব্যিস্থাপনা োস্ক ট াস ি গঠন কযরযছ। এর পাশাপালশ 

লিটিআরলস লনকে ই-টমইি, টমািাইি ট ান এিাং ডাকয াযগ টপ্রলরি অলভয াগসমূহ দ্রুি ও সহযজ লনষ্পলি করাও 

এই োস্ক ট াযস ির কাজ। স্বেিা ও জিািলদলহিা বৃলদ্ধর মাধ্যযম এ োস্ক ট াস ি অলভয াগ ব্যিস্থাপনার মান ও গ্রাহক 

অলভজ্ঞিা িহুগুযণ উন্নি করযি। এছাোও গ্রাহযকর অলভয াগ গ্রহণ এিাং লনষ্পলির জন্য কলমশযনর লনজস্ব কি 

টসন্টার স্থাপন করা হযয়যছ,  া শে ি টকাড ২৮৭২ এর মাধ্যযম পলরচালিি হযে।  

আন্তজিালিক SIM/RUIM/Data Card 

চাকলর/ লশক্ষা/ ভ্রমণ/ হজ্ব/ লচলকৎসা ইিযালদ লিলভন্ন কারযণ লিলভন্ন টময়াযদ িাাংিাযদযশর নাগলরকগণ লিযদযশ 

িসিাস/ভ্রমণ কাযি সাংলিি টদযশর লনয়ম-কানুন, টেলিয াগায াগ টসিা গ্রহযণ পদ্ধলিগি জটিিিা, ভাষাজলনি 

সমস্যা এিাং লিযদশী নাগলরক লহযসযি লিলভন্ন টক্ষযত্র সীমািদ্ধিা ইিযালদ নানা কারযণ চালহদা/প্রযয়াজনীয়িা র্াকার 

পযরও তিযদলশক টেলিকম অপাযরেযরর সালভ িসসমূহ (SIM/RUIM/Data Card) ক্রয় করযি পাযরন না। 

গ্রাহক চালহদার লভলিযি সরকাযরর পূি িানুযমাদনক্রযম লিটিআরলস কযয়কটি প্রলিষ্ঠাযনর (নন িাইযসলন্সাং) অনুকূযি 

international SIM/RUIM/Data cards of international telecom operator(s) in Bangla-
desh for international use outside Bangladesh সাংক্রান্ত সালভ িযসর অনুযমাদন প্রদান কযরযছ। এর 

 যি একজন ব্যলি লিযদযশ গমযনর পূযি ি টদশ হযিই ঐ টদযশর টমািাইি অপাযরেযরর SIM/RUIM/Data 

Card সাংগ্রহ করযি পাযরন।   

িথ্যসূত্রোঃ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন (লিটিআরলস) 
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িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন 

লিলমযেড (লিটিলসএি) 
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২.২ িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড (লিটিলসএি) 

লব্রটিশ শালসি ভারযি ১৮৫৩ সাযি িদানীন্তন ডাক ও িার লিভাযগর আওিাধীন ‘‘টেলিগ্রা ’’ শাখা সৃি হয়  া  

১৯৬২ সাযি ‘‘পালকস্তান টেলিগ্রা  এন্ড টেলিয ান লিভাগ’’  নাযম একটি স্বিন্ত্র সরকারী লিভাগ লহযসযি পুনগ িঠিি 

হয়। িাাংিাযদশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সাযি টদযশ স্থালপি সমুদয় টেলিগ্রা  ও টেলিয ান স্থাপনালদ লনযয় ডাক 

ও টেলিয াগায াগ মন্ত্রণািযয়র অধীযন ‘‘িাাংিাযদশ টেলিগ্রা  ও টেলিয ান লিভাগ’’ গঠিি হয়। ১৯৭৫ সাযির এক 

অধ্যাযদশ িযি ‘‘টেলিগ্রা  ও টেলিয ান টিাড ি’’ নাযম এটি একটি সাংলিলধিদ্ধ প্রলিষ্ঠাযন পলরণি হয় এিাং ১৯৭৯ 

সাযি আযরকটি অধ্যাযদশ িযি এটি ‘‘Bangladesh Telegraph and Telephone Board’’ (BTTB) 

নাযম সরকারী টিাযড ি রূপান্তলরি হয় । BTTB (Amendment) Ordinance, 2008 এর আওিায় ০১ জুিাই, 

২০০৮ হযি BTTB টক BTCL এ রূপান্তর করা হয়। পরিিীযি উি Ordinance টি BTTB 

(Amendment) Act, 2009 এ পলরণি হয়।  

িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড টদযশর মুখ্য টেলিয াগায াগ প্রলিষ্ঠান লহযসযি ১৮৫৩ সাি 

টর্যক লিলভন্ন সমযয় লিলভন্ন নাযম সি ধরযনর টেলিয াগায াগ অিকাঠাযমা লনম িাযণ লনযয়ালজি আযছ। টদশব্যাপী 

লিস্তৃি কপার কযািি, ওয়ারযিস-মাইযক্রাওযয়ভ ও অপটিকাি  াইিার টনেওয়াযকির মাধ্যযম সারা টদযশর প্রায় 

সকি টজিা ও উপযজিাযক সাংযুি করা হযয়যছ। জনসাধারণ এসি টনেওয়াকি ও এক্সযচঞ্জসমূযহর মাধ্যযম সাশ্রয়ী 

অভযন্তরীণ ও তিযদলশক ভযয়স ও ডাো-ইন্টারযনে ট াগায াগ সুলিধা টপযয় আসযছন।  একটি বৃহৎ টেলিকম 

কযালরয়ার ও অপাযরের লহযসযি লিটিলসএি টদশ ও জালির টসিায় লনযয়ালজি।  

২.২.১ লিটিলসএি গঠযনর পেভূলম 

২.২.২ লিটিলসএি এর টসিাসমূহ 

ভযয়স 

ল ক্সড কপার িাইন টেলিয ান টসিা (PSTN) 

অন্তোঃ ও আন্তোঃ অপাযরের ভযয়স কি, আন্তজিালিক ভযয়স কি ও  যাক্স 

লিলভন্ন সম্পূরক টসিাসমূহ (কি  রওয়ালড িাং, হে িাইন, কন াযরন্স কি ইিযালদ) 

টরড টেলিয ান টসিা 

আন্তোঃসাংয াগ (ICX) ও আন্তজিালিক টগইেওযয় (IGW) টসিা 

ইন্টারযনে 

সাংয াগ  ও 

সাংলিি টসিা 

ডায়াি আপ ইন্টারযনে,  ADSL এর মাধ্যযম ব্রডব্যান্ড ইন্টারযনে 

Gigabit Passive Optical Network (GPON) এর মাধ্যযম গ্রাহক 

প িাযয় ভযয়স, লভলডও এিাং ২০  Mbps  প িন্ত Data টসিা   

অপটিকযাি  াইিার লভলিক লিজড ইন্টারযনে 

আন্তজিালিক টগইেওযয়র (IIG) মাধ্যযম IP Transit প্রদান  

Web hosting, DNS Parking ও .bd Domain Name Registration 
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ডাো 

কলমউলনযকশন 

Digital Data Node (DDN) 

অপটিকযাি  াইিার লভলিক MPLS টসিা 

িান্সলমশন 

(অভযন্তরীণ 

ও 

আন্তজিালিক) 

টদশব্যাপী অপটিকযাি  াইিার/ মাইযক্রাওযয়ভ লভলিক ব্যাকহি িান্সলমশন টসিা 

কপার/ অপটিকযাি  াইিার লভলিক টিাকাি লুপ 

Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) 

অিকাঠাযমা 

টসিা 

টকা-টিাযকশন,  ন্ত্রপালি িসাযনার স্থান, ব্যাকআপ তিদুযলিক সাংয াগ 

োওয়ার, Dark  াইিার ও  াইিার Duct 

International Private Leased Circuit (IPLC) সাংয াগ 

International Terrestrial Cable টসিাসমূহ 

Satellite Link টসিাসমূহ 

২.২.৩ লিটিলসএি এর গ্রাহক ও অিকাঠাযমাগি িথ্য 

গ্রাহযকর ধরণ ধারণক্ষমিা সাংয াগ 

টেলিয ান ১৪.১৪ িক্ষ ৭.৭১ িক্ষ 

ADSL  ৮৯ হাজার ১৭ হাজার 

GPON  ৭.৮ হাজার ৫৩ 

অিকাঠাযমা 

লডলজোি এক্সযচঞ্জ ( ৬৪ টি টজিা এিাং ৪৮১ টি উপযজিা 

সহ টদযশর ৬০৫ টি স্থাযন) 

৭৭৫ টি (MSU:২৩৩, RSU/ONU: ৫৪২) 

উপগ্রহ ভূ-টকন্দ্র টিিবুলনয়া ও মহাখািী (২ টি) 

আন্তজিালিক এক্সযচঞ্জ ৩ টি 

আন্তোঃসাংয াগ এক্সযচযঞ্জর PoP এর স্থান সমূহ ঢাকা, চিগ্রাম, লসযিে, িগুো, খুিনা 

অপটিকযাি  াইিার ২২,০০০+ লকযিালমোর 

আন্তজিালিক ইন্টারযনে এক্সযচঞ্জ এর ব্যান্ডউইডর্ ~৫ Gbps 
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২.২.৪ টেলিয ান সাংয াগ ও কি চাজি 

এিাকা চাযজির প্রকৃলি চাজি 

ঢাকা মালি 

এক্সযচঞ্জ এিাকা 

সাংয াগ চাজি ((এককািীন) ১০০০/- োকা (ঢাকা) 

লনরাপিা জামানি (এককািীন) ১০০০/- োকা (ঢাকা) 

িাইন টরন্ট (মালসক) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুিনা ১৬০/- োকা 

অন্যান্য এিাকা 

সাংয াগ চাজি (এককািীন) ৩০০/- োকা 

লনরাপিা জামানি (এককািীন) ৩০০/- োকা 

িাইন টরন্ট (মালসক) টজিা, উপযজিা/ 

টগ্রার্যসন্টার। 

১২০ োকা টজিা প িাযয় এিাং ৮০ 

োকা উপযজিা/ টগ্রার্যসন্টার। 

সমগ্র টদশব্যাপী  

On-net (লিটিলসএি টু লিটিলসএি) কিচাজি  Peak Hour (সকাি ৮ো-রাি ৮ো) 

প্রলি লমলনে ৩০ পয়সা। 

Off-peak Hour (রাি ৮ো- 

সকাি ৮ো) প্রলি লমলনে ১০ পয়সা। 

Off-net (লিটিলসএি হযি অন্য অপাযরের)

কিচাজি  

প্রলি লমলনে ৮০ পয়সা। 

২.২.৫ গ্রাহক প িাযয় লিটিলসএি এর অন্যান্য টসিার চাজি 

টসিা চাজি 

ADSL ইন্টারযনে সাংয াগ  

(Unlimited Data Volume)  

সাংয াগ চাজি-৪০০ োকা 

মালসক চাজি- 

GPON ইন্টারযনে সাংয াগ 

(Unlimited Data Volume)  

মালসক চাজি- 

‘.bd’ domain name registration ২ িছযরর জন্য ১৫০০ োকা  

নিায়ন-৮০০ োকা প্রলি িছর 

265 kbps ৪৫০ োকা 

512 kbps ৭৫০ োকা 

1 Mbps ১,১৫০ োকা 

1.5 Mbps ১,৬০০ োকা 

1 Mbps ১,০০০ োকা 

2 Mbps ১,৫০০ োকা 

4 Mbps ২,৮০০ োকা 
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২.২.৬ সাম্প্রলিক িছরসমূযহ লিটিলসএি এর আয় ও ব্যযয়র লিিরণী 

িথ্যসূত্রোঃ িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড (লিটিলসএি) 
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টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড 
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২.৩ টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড 

টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড টকাম্পালন আইন, ১৯৯৪ অনু ায়ী লনিলন্ধি একটি শিভাগ সরকালর মালিকানাধীন 

টসলুিার টমািাইি ট ান টসিাদানকারী প্রলিষ্ঠান। প্রলিষ্ঠানটি ২৬ লডযসম্বর ২০০৪ এ  াত্রা শুরু কযর ৩১ মাচ ি ২০০৫ 

টর্যক িালণলজযকভাযি টসিা প্রদান কযর আসযছ। টেলিেযকর অনুযমালদি মূিধন দুই হাজার টকাটি োকা। 

প্রলিষ্ঠানটি সম্পূণ িভাযি  িাাংিাযদশী জনিি িারা পলরচালিি। 
 

টেলিেক িাাংিাযদযশ প্রর্ম 3G প্রযুলির টমািাইি টসিা চালু কযর। ১৪ অযক্টাির ২০১২ লরোঃ িালরযখ গণপ্রজািন্ত্রী 

িাাংিাযদশ সরকাযরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টশখ হালসনা এ টসিা উযিাধন কযরন। উি 3G প্রযুলির ব্যিহাযরর  যি 

গ্রাহকগণ ট যকাযনা স্থান টর্যকই িাইভ টমািাইি টিলভ, লভলডও কি, উচ্চ গলিসম্পন্ন টমািাইি ইন্টারযনে, ই-

কমাস ি, ই-ব্যাাংলকাং, ই-টহির্, ই-িালন িাং ইিযালদ টসিা পাযেন। 
 

 াত্রা শুরুর পর টর্যকই টেলিেক লনিয-নতুন টসিা প্রদান কযর আসযছ। লডলজোি িাাংিাযদশ গঠযনর িযক্ষয 

টেলিেক লিলভন্ন নতুন পলরকল্পনা হাযি লনযয়যছ এিাং চিমান কা িক্রম গুযিা িাস্তিায়যনর জন্য কাজ কযর  াযে। 

২.৩.১ টেলিেযকর টসিা ও টনেওয়াকি সম্পলকিি িথ্য 

2G/2.5G 

টসিা 

Pre-Paid ও Post-Paid অভযন্তরীণ ও আন্তজিালিক ভযয়স কি  

অভযন্তরীণ ও আন্তজিালিক SMS ও USSD সাংক্রান্ত টসিা, িাাংিা SMS  

Friends and Family, Push Pull Services, Voice Mail Service 

Missed Call Alert, Malicious Call Blocking Services  

International Roaming 

GPRS/EDGE লভলিক ইন্টারযনে/ ডাো টসিা    

Value Added টসিা 

3G টসিা 

Pre-Paid ও Post-Paid অভযন্তরীণ ও আন্তজিালিক ভযয়স কি  

উচ্চ গলির ইন্টারযনে 

Video Call, IP TV 

MMS, Video on Demand 

Value Added টসিা 

কভাযরজ ৬৪ টি টজিা এিাং ৪৮০ টি উপযজিা (দুগ িম পাি িিয টজিাসমূযহর ২৫ টি উপযজিা সহ) 

অিকাঠাযমা 
BTS: ৩৭২৫ টি, Node-B: ১৫৬২ টি, BSC: ১৫ টি, RNC: ৮ টি, Media Gate-

way: ৬ টি 

গ্রাহক সাংখ্যা ৪৪ িক্ষ 

গ্রাহক টসিা Customer Care Centre: ৬৪ টি, Customer Care Point: ২২ টি 

Roaming টসিা ২৩ টি টদযশর ৩৮ টি অপাযরের 
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২.৩.২ e-governance সহ িথ্যপ্রযুলি লভলিক টসিা কম িকাযণ্ড টেলিেযকর অজিনসমূহ 

লশক্ষা প্রলিষ্ঠানসমূযহ অনিাইন/ SMS এর মাধ্যযম ভলিি প্রলক্রয়া  

 ৩০টি সরকালর লিিলিযািয়, প্রায় ৭০টি সরকালর ও টিসরকালর টমলডযকি কযিজ এিাং সকি উচ্চ মাধ্যলমক 

কযিজসহ প্রায় টমাে ৫০ িক্ষ (আযিদন সাংখ্যা) ছাত্র/ছাত্রী SMS এর মাধ্যযম ২০১৫ সাযিই প্রর্ম িষ ি ভলিি 

পরীক্ষার আযিদন  রম পূরণ ও ল  প্রদান কযরযছন। এ ছাো অনিাইযন প্রযিশপত্র এিাং পরীক্ষা টকযন্দ্রর জন্য 

হালজরা খািা টদওয়া হযয়যছ।  

 অনিাইযন ঢাকা লিিলিযািযয়র অলধভুি আইলিএ, টেক্সোইি ইলঞ্জলনয়ালরাং কযিজ ও লডযিামা ইন টেক্সোইি 

ইলঞ্জলনয়ালরাং কযিজ, প্রায় ৪৯টি সরকালর পলিযেকলনকযাি কযিজ, নালস িাং কযিজ, Armed Forces 

Medical College, Army Medical College, Military Institute of Science and 
Technology, Army Institute of Business Administration ইিযালদ প্রলিষ্ঠাযন ভলিির জন্য 

অনিাইন/SMS এর মাধ্যযম আযিদন গ্রহণ এিাং SMS এর মাধ্যযম ল  গ্রহণ করা হযয়যছ। পাশাপালশ টকান 

টকান টক্ষযত্র অনিাইযন প্রযিশপত্র এিাং পরীক্ষা টকযন্দ্রর জন্য হালজরা খািা প্রদান,  িা ি প্রকাশ ইিযালদ 

কা িক্রমও সম্পন্ন করা হযয়যছ। 

পািলিক পরীক্ষার  িা ি প্রকাশ 

 ২০১৫ সাযি লপএসলস, টজএসলস, এসএসলস, ও এইচএসলস স্তযর প্রায় ১.৬ টকাটি টমািাইি ব্যিহারকারী 

SMS এর মাধ্যযম  িা ি টপযয়যছন। এছাো SMS এর মাধ্যযম National University, Bangla-

desh Public Service Commission পরীক্ষার  িা ি প্রদান করা হযয়যছ।  

 ২০১৫, ২০১৬ সাযি এসএসলস ও ২০১৫ সাযি লপএসলস, টজএসলস, এইচএসলস স্তযর ২.৭ টকাটি ব্যিহারকারী 

অনিাইযন  িা ি টপযয়যছন। এছাো টমািাইি Application এর মাধ্যযম ব্যিহারকারীগণ ২০১৫, 

২০১৬ সাযি এসএসলস ও ২০১৫ সাযি লপএসলস, টজএসলস, এইচএসলস স্তযরর  িা ি টপযয়যছন। 

 টেলিেযকর কালরগলর সহয ালগিায় ২০১৫, ২০১৬ সাযির এসএসলস ও এইচএসলস পরীক্ষার্ীর  িা ি 

সাংলিি স্কুি/ কযিযজর ই-টমইযি  টপ্ররণ করা হযয়যছ।  

 সকি টিাযড ির ১৯৯৬ হযি ২০১৬ প িন্ত এসএসলস, এইচএসলস/সমমান  পরীক্ষার  িা ি টেলিেক সাভিাযর 

ব্যিহারয াগ্য অিস্থায় সাংরক্ষণ করা হযয়যছ। টেলিেক সাভিাযর ২৩০ িক্ষালধক ছাত্র/ছাত্রীর  িা যির িথ্য 

রযয়যছ। পরীক্ষার্ীসহ অলভভািক, সরকারী টিসরকালর প্রলিষ্ঠান, লিিলিযািয় ও দূিািাসসহ লিলভন্ন  

প্রলিষ্ঠান আকিাইভ টর্যক  িা ি জানযি পারযছ।  

চাকলরর আযিদন 

 অনিাইযন Bangladesh Public Service Commission  এর Cadre  এিাং  Non Cadre পযদ 

আযিদন গ্রহণ এিাং SMS এর মাধ্যযম ল  গ্রহণ করা হযয়যছ। এ ছাো অনিাইযন প্রযিশপত্র এিাং পরীক্ষা 

টকযন্দ্রর জন্য হালজরা খািা টদওয়া হযয়যছ। পাশাপালশ এসএমএস এর মাধ্যযম  ি প্রকাশ করা হযয়যছ। 

 অনিাইযন টিসরকালর লশক্ষক লনিন্ধন পরীক্ষা ও NTRCA Requisition & Recruitment এর জন্য 

আযিদন গ্রহণ এিাং এসএমএস এর মাধ্যযম ল  গ্রহণ করা হযয়যছ। এ ছাো অনিাইযন প্রযিশপত্র এিাং 

এসএমএস এর মাধ্যযম  ি প্রকাশ করা হযয়যছ।  

 SMS-এর মাধ্যযম Bangladesh Army ও Bangladesh Air force  এর কলমশন পযদ আযিদন ল  

গ্রহণ করা হযয়যছ।  
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 SMS-এর মাধ্যযম Bangladesh Army ও Border Guard Bangladesh এর Soldier (Male    

and Female) এর আযিদন গ্রহণ এিাং ল  গ্রহণ করা হযয়যছ।  

 িাাংিাযদশ কৃলষ ব্যাাংক, কম িসাংস্থান ব্যাাংক, িাাংিাযদশ পলরসাংখ্যান বুযযরা, Bangladesh  Rural Elec-

trification Board, Department of Agricultural Extension, Economic Relations 
Division,   Bangladesh Telecommunications Company Limited, Gas Transmis-

sion Company Limited, Dhaka Power Distribution Company, Power Grid Com-

pany of Bangladesh Limited, Electricity Generation Company of Bangladesh 

Limited, Bangladesh Chemical Industries Corporation এিাং Secondary Education 

Sector Investment Program-এ জনিি লনযয়াযগর জন্য অনিাইযন আযিদন গ্রহণ এিাং SMS-এর 

মাধ্যযম ল  গ্রহণ করা হযয়যছ। এছাো অনিাইযন প্রযিশপত্র লিিরণ করা হযয়যছ।  

 মাধ্যলমক ও উচ্চ মাধ্যলমক লশক্ষা অলধদপ্তর ও প্রার্লমক লশক্ষা অলধদপ্তযরর অধীযন লশক্ষক লনযয়াগ প্রলক্রয়ায় 

অনিাইযন আযিদন এিাং SMS-এর মাধ্যযম ল  গ্রহণ করা হযয়যছ।  

 অনিাইযন লনযয়াগ এর আযিদন এিাং SMS-এর মাধ্যযম ল  গ্রহণ করা হযয়যছ। এছাো অনিাইযন প্রযিশপত্র 

লিিরণ করা হযয়যছ। 

ই-স্বাস্থযযসিা 

কলমউলনটি লিলনক এর টসিার লিষযয় জনসাধারযণর মযধ্য সযচিনিা সৃলি এিাং লিলনক হযি লচলকৎসা গ্রহযণ 

উৎসালহি করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর টরকড িকৃি ভযয়স গ্রাম প িাযয় প্রায় ৩ (লিন) টকাটি গ্রাহযকর Out-

bound Dialer (OBD) এর মাধ্যযম টপৌৌঁযছ টদয়া হযয়যছ।   

লশক্ষা খাযি টেলিেযকর অন্যান্য টসিাসমূহ 

 এসএসলস, এইচএসলস/সমমান সাংলিি সকি টিাড ির ছাত্র/ছাত্রীরা টেলিেক লপ্র-টপইড টমািাইি ট াযনর 

মাধ্যযম এসএমএস প্রলক্রয়ায় খািা পুনোঃলনরীক্ষযণর জন্য ল  প্রদানসহ আযিদন করযি পারযছন।  িা ি ও 

এসএমএসএ পরীক্ষার্ীর টমািাইি ট াযন জালনযয় টদয়া হয়। ২০১৬ সযন এসএসলস পরীক্ষায় প্রায় ১ িক্ষ ৭২ 

হাজার ৬শি ৫৮ জন এিাং ২০১৫ সযন এইচএসলস/সমমান পরীক্ষায় প্রায় ১ িক্ষ ১৬ হাজার ৫ শি ৯৫ জন 

ছাত্র/ছাত্রী এযি আযিদন কযরন। 

 ২০১০ সাি টর্যক এসএসলস/এইচএসলস প িাযয় সকি টিাযড ির ছাত্র/ছাত্রীগযণর  জন্য অনিাইযন টরলজযিশন 

চালু করা হযয়যছ। প্রলিিছর এসএসলস ও এইচএসলস প িাযয় ২৩ িক্ষালধক ছাত্র/ছাত্রী উি টরলজযিশযন 

িালিকাভুি হযেন। 

 টেলিেক ১০টি লশক্ষাযিাযড ির অল লসয়াি ওযয়ি-সাইেসমূহ টহাস্ট কযরযছ। এ ব্যিস্থাপনায় তদলনক প্রায় 

িক্ষালধক ব্যিহারকারী ব্রাউজ করযি পাযরন। 

টমািাইযির মাধ্যযম লিি পলরযশাধ ও টিযকে ক্রয় 

 টেলিেক টমািাইযির মাধ্যযম পেী লিদুযৎিায়ন টিাড ি-এর ৭৭টি সলমলি গ্রাহক লিি আদাযয়র কা িক্রম আরম্ভ 

কযরযছ। এর  যি পেী লিদুযৎিায়ন টিাড ি-এর গ্রাহকগণ দী ি ব্যাাংলকাং িাইন এলেযয় সহযজই িাযদর লিি 

জমা লদযি পাযরন।  

 টেলিেক লপ্র-টপইড  ট ান লদযয় দশ িনার্ীগণ িঙ্গিন্ধু টশখ মুলজবুর রহমান নযভা লর্যয়োর এর  ২ লদযনর 

অলগ্রম টিযকে ক্রয় সহ তদলনক ৫টি “টশা”-টি ২০০ টিযকে ক্রয় করযি পাযরন।  
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২.৩.৩ টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড এর সাম্প্রলিক উযেখয াগ্য কা িক্রম 

টেলিেক এর লর-ব্র্যালন্ডাং 

প্রলিয ালগিামূিক িাজাযর টসিার ও টনেওয়াযকির মান উন্নয়যনর মাধ্যযম গ্রাহক আস্থা অজিযনর মাধ্যযম 

িাাংিাযদযশর অন্যিম প্রধান টেলিকম টসিাদানকারী লহসাযি প্রলিষ্ঠার জন্য টেলিেযকর কা িক্রম নতুনভাযি টঢযি 

সাজাযনা হযে। এরই অাংশ লহসাযি গি ০৮ মাচ ি ২০১৬ িালরযখ নতুন টিাযগাযি ‘স্বপ্ন হালসমুযখর’ টস্লাগান লনযয়   

লর-ব্র্যালন্ডাং এর মাধ্যযম টেলিেক নতুন  াত্রা শুরু কযর।  

টেলিেযকর নতুন টিাযগা উযম্মাচন অনুষ্ঠান 
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গ্রাহক টসিা কা িক্রম 

 ২০১৫-২০১৬ অর্ িিছযর টেলিেক আরও ১০ টি নতুন গ্রাহক টসিা টকন্দ্র চালু কযরযছ ।  যি িিিমাযন 

টেলিেক এর  গ্রাহক টসিা টকন্দ্র ৬৪ । এছাো টেলিেযকর আরও ২২ টি কাস্টমার টকয়ার পযয়ন্ট রযয়যছ । 

উি ৮৬ টি টসিা টকন্দ্র ও টসিা পযয়ন্ট গুযিা টদযশর সকি লিভাগ ও অলধকাাংশ টজিা জুযে অিলস্থি । 

টেলিেক িার টসিা বৃলদ্ধর িযক্ষয খুি শীঘ্রই িনানী টপাস্ট ও উিরা টপাস্ট অল স, চুয়াডাঙ্গা, পঞ্চগে, 

টনত্রযকানা, চাঁপাইনিািগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাে, ট নী ও ময়নামলিযি (কুলমো)  গ্রাহক টসিা টকন্দ্র চালু 

করযি  াযে ।  

 টেলিেযকর উযযাযগ ২০১৫ সাযি লিনা মূযল্য এসএসলস ও সমমাযনর পরীক্ষায় লজলপএ-৫ প্রাপ্ত টমাে ৭০,০০০ 

হাজার লশক্ষার্ীযক টেলিেক SIM প্রদান করা হযয়যছ।  

 টেলিেক টনেওয়াকি এর সুষ্ঠু চািনা ও প িযিক্ষযণর জন্য রমনা টেলিকম এক্সযচঞ্জ ভিযন একটি Network 

Operation Centre (NOC) স্থাপন করা হযয়যছ  া টনেওয়াকি ত্রুটি লনণ িয় ও লনরসযনর কাজ সহজ কযর 

লদযয়যছ। NOC হযি টেলিেযকর টদশব্যাপী টনেওয়াকি ২৪×৭  ণ্টা টদখাশুনা করার জন্য টেলিেযকর একটি 

টনেওয়াকি লিযশষজ্ঞ দি প্রলিলনয়ি কাজ করযছ।  

২.৩.৪ টেলিেযকর রাজস্ব 

অর্ ি িছর রাজস্ব (যকাটি োকা) রাজস্ব বৃলদ্ধ / (হ্রাস) করপূি ি িাভ (ক্ষলি)  [যকাটি োকা] 

২০১৩-১৪ ৯৬৮.৯৬ - ৯৪.১৭% 

২০১৪-১৫ ৮৩৪.৪৭ (১৩.৮৮%) (৭৯.৮৫) 

২০১৫-১৬ ২০১৫-২০১৬ অর্ ি িছযরর আলর্ িক লিিরণী প্রস্তুযির কাজ চিযছ।  

২.৩.৪ টনেওয়াকি লিস্তাযর গৃহীি পদযক্ষপ ও পলরকল্পনাসমূহ 

 টেলিেক ইযিামযধ্য “Small Cell Technology” ও In Building Solution (IBS) স্থাপন প্রকল্প 

গ্রহণ কযরযছ। এর মাধ্যযম উঁচু ভিযন টনেওয়াযকির মাযনান্নয়যনর পাশাপালশ দূরিিী উপযজিা সমূযহ  

অপটিকযাি  াইিার টনেওয়াকি ব্যিহার কযর টসিা প্রদান করা সম্ভি হযি। 

 টেলিেযকর লনজস্ব অর্ িায়যন ‘টেলিেযকর টনেওয়াকি আধুলনকীকরণ ও সম্প্রসারণ’ শীষ িক প্রকযল্পর কাজ চিযছ। 

এর টময়াদকাি ধরা হযয়যছ জুন ২০১৫ টর্যক জুন ২০১৭। এই প্রকযল্পর আওিায় টজিা শহর ও 

মহাসেকসমূযহ টনেওয়াকি প্রদান সম্ভি হযি। এিাং অযনক গুরুেপূণ ি উপযজিা টেলিেযকর টনেওয়াযকির 

আওিায় আসযি। এই প্রকযল্পর ব্যয় ধরা হযয়যছ ৭০০ টকাটি োকা। 

 “3G টনেওয়াকি চালুকরণ ও 2.5G টনেওয়াকি সম্প্রসারণ (Phase-2)” শীষ িক প্রকযল্পর আওিায় টদযশর 

টিলশরভাগ উপযজিাযক 3G টনেওয়াযকির আওিায় আনার পলরকল্পনা করা হযয়যছ। সম্প্রলি প্রকল্পটি 

ECNEC কর্তিক অনুযমালদি হযয়যছ। প্রকযল্পর ব্যয় ৬৭৮ টকাটি োকা এিাং টময়াদ জুন ২০১৭ প িন্ত। 

 সারা টদযশর ইউলনয়নসমূযহ লনরিলেন্নভাযি টেলিেযকর লিলজ টনেওয়াকি লিস্তৃলির িযক্ষয “ইউলনয়ন প িাযয় 

3G টনেওয়াকি সম্প্রসারণ” শীষ িক একটি প্রকল্প প্রস্তাি করা হযয়যছ। প্রকল্পটির প্রাক্কলিি ব্যয় ৩,২০০ টকাটি 

োকা এিাং   িাস্তিায়যনর টময়াদ জুন ২০১৭ টর্যক লডযসম্বর ২০১৯ প িন্ত। 

 টদযশর পু ৌঁলজ িাজাযর আইলপও ছাোর িযক্ষয টেলিেক কাজ কযর  াযে। এ জন্য টকাম্পানী ইযিামযধ্যই ইসুয 

ম্যাযনজাযরর সাযর্ চুলি সম্পাদন কযরযছ। িিিমাযন টেলিেযকর Asset Re-valuation এর কাজ চিমান 

রযয়যছ।  

িথ্যসূত্রোঃ টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড 
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িাাংিাযদশ সািযমলরন টকিি টকাম্পালন 

লিলমযেড (লিএসলসলসএি) 
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২.৪ িাাংিাযদশ সািযমলরন টকিি টকাম্পালন লিলমযেড (লিএসলসলসএি) 

িাাংিাযদশ সািযমলরন টকিি টকাম্পালন লিলমযেড (লিএসলসলসএি) আন্তজিালিক সািযমলরন টকিি এর মাধ্যযম 

িাাংিাযদশযক তিলিক Information Super Highway-র সযঙ্গ যুি টরযখযছ। ডাো ও ভযয়স আদান-প্রদাযনর 

টক্ষযত্র সমুদ্রগযভির সািযমলরন টকিি লদযয় অলি দ্রুিিার সাযর্ এিাং সহযজ আন্তজিালিক ট াগায াগ রক্ষা সম্ভি 

হযে। ২০০৬ সাযি িাাংিাযদযশ সািযমলরন টকিি সাংযুলির পূযি ি আন্তজিালিক টেলিয াগায াযগর টক্ষযত্র স্যাযেিাইে 

লসযস্টম ব্যিহার হযিা।িাাংিাযদশ িার ও টেলিয ান টিাড ি (সাংযশাধনী) ordinance 2008 এর 5B ধারা 

িযি ল্যালন্ডাং টস্টশনসহ সািযমলরন কযািিযক অধুনালুপ্ত লিটিটিলি টর্যক আিাদা কযর িাাংিাযদশ সািযমলরন টকিি 

টকাম্পালন লিলমযেড (লিএসলসলসএি) গঠন করা হয়।  লিএসলসলসএি পািলিক লিলমযেড টকাম্পালন লহযসযি ০১ 

জুিাই ২০০৮ িালরখ হযি  াত্রা শুরু কযর। িিিমাযন লিএসলসলসএি টেলিয াগায াগ খাযি সরকারী মালিকানাধীন 

একমাত্র প্রলিষ্ঠান ট টি পু ৌঁলজিাজাযর লনিলন্ধি রযয়যছ। 

২.৪.১ লিএসলসলসএি এর টকিি এিাং স্থাপনাসমূহ 

লিএসলসলসএি এর অধীযন SEA-ME-WE-4 (South East Asia-Middle East-Western Europe-

4) সািযমলরন টকিযির সাংয াগ রযয়যছ। এই টকিিটি ১৪ টি টদযশর ১৬ টি প্রলিষ্ঠাযনর সমন্বযয় একটি 

কনযসাটি িয়াযমর মাধ্যযম পলরচালিি হয়। কনযসাটি িয়াযম লিএসলসলসএি িাাংিাযদযশর প্রলিলনলধে কযর র্াযক। 

SEA-ME-WE-4 সািযমলরন টকিযির ল্যালন্ডাং টিশন লঝিাংজা, কক্সিাজার এ অিলস্থি।  লিএসলসলসএি এর 

অধীযন SEA-ME-WE-4 এর ৮.৮ লমলিয়ন MIU*km কযাপালসটি রযয়যছ। সি িযশষ Upgradation এর 

পর িিিমাযন িাাংিাযদশ প্রাযন্ত টকিিটির Port Capacity ২০০ Gbps। এছাো লিএসলসলসএি SEA-ME-

WE-5 নামক আযরকটি আন্তজিালিক টকিি কনযসাটি িয়াযমর সাযর্ সাংযুি হযি  াযে। এ টকিযির ল্যালন্ডাং টস্টশন 

পটুয়াখািী টজিার কুয়াকাোয়। SEA-ME-WE-5 এর িাাংিাযদশ প্রাযন্ত Port Capacity হযি ১৫০০ Gbps।  

২.৪.২ SEA-ME-WE-4 এিাং SEA-ME-WE-5 এর Route 
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২.৪.৪ লিএসলসলসএি এর কা িািিী 

 IPLC সালভ িযসর মাধ্যযম ইন্টারযনে ও ভযয়স ট াগায াযগর জন্য উচ্চমাযনর ব্যান্ডউইডর্ সরিরাহ করা;  

 লিএসলসলসএি এর One Stop Service Centre’র মাধ্যযম Circuit provisioning পরিিী 

অপাযরশন/রক্ষণাযিক্ষণ সহ উচ্চমানসম্পন্ন গ্রাহক টসিা প্রদান লনলিি করা; 

 IIG, ISP টক IP Transit টসিা প্রদাযনর মাধ্যযম ইন্টারযনযের লিকাশ  োযনা এিাং স্বল্প মূযল্য মানসম্পন্ন 

ইন্টারযনে টসিা লনলিি করা; 

 IIG এর Network Operation Centre (NOC), Data Centre এিাং সািযমলরন টকিি ল্যালন্ডাং 

টস্টশন ২৪ x ৭ লভলিযি চালু রাখা; 

 সািযমলরন টকিযির অব্যিহৃি কযাপালসটি হযি লিযদযশ ব্যান্ডউইডর্ লিজ প্রদান। ভারযির লত্রপুরায় কক্সিাজার 

টর্যক ইন্টারযনে ব্যান্ডউইডর্ সরিরাহ সাংক্রান্ত কা িক্রম চিমান রাখা; 

 SEA-ME-WE-4 এিাং SEA-ME-WE-5 কনযসাটি িয়াযমর মূি ব্যিস্থাপনা কলমটি  এিাং অন্যান্য উপ-

কলমটির কা িক্রযমর সাযর্ সমৃ্পি র্াকা; 

 টশয়ার িাজাযরর িালিকাভুি পািলিক লিলমযেড টকাম্পালন লহযসযি লসলকউলরটিজ অযান্ড এক্সযচঞ্জ কলমশনসহ 

লিলভন্ন সাংস্থার সাযর্ কা িক্রম পলরচািনা; 

২.৪.৫ লিএসলসলসএি এর উযেখয াগ্য কা িক্রম 

২.৪.৩ লিএসলসলসএি এর টসিাসমূহ 

 IGW ও IIG িাইযসন্সধারী প্রলিষ্ঠানসমূহযক International Private Leased Circuit (IPLC) টসিা প্রদান 

 IIG িাইযসন্সধারী প্রলিষ্ঠানসমূহযক ইন্টারযনে ব্যান্ডউইডর্ সরিরাহ  

 লিএসলসলসএি এর IIG িাইযসযন্সর অধীযন ISP-টদর IP Transit প্রদান 

 কযপ িাযরে গ্রাহকযদর লিটিআরলসর অনুযমাদন সাযপযক্ষ Dedicated Leased Line প্রদান 

ভারযির উির পূি িাঞ্চযির প্রযদশগুলির জন্য ব্যান্ডউইডর্ লিজ 

ভারযির BSNL এর সাযর্ IP Transit লিজ প্রদান সাংক্রান্ত একটি চুলি গি ৬ জুন, ২০১৫ লরোঃ িালরযখ 

ভারযির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর িাাংিাযদশ স যরর সময়কাযি স্বাক্ষলরি হয়। চুলি অনু ায়ী BSNL ভারযির উির 

পূি িাঞ্চযির প্রযদশগুলির জন্য প্রার্লমক অিস্থায় ১০ Gbps ব্যান্ডউইডর্ িাাংিাযদশ হযি লিজ লনযয়যছ  া ৪০ 

Gbps প িন্ত বৃলদ্ধ টপযি পাযর। গি ২৩টশ মাচ ি ২০১৬ িালরযখ িাাংিাযদশ ও ভারযির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণ 

লভলডও কন াযরলন্সাং এর মাধ্যযম IP Transit সাংয াযগর শুভ উযিাধন ট াষণা কযরন। 

ব্যান্ডউইডর্ এর মূল্য হ্রাস  

জনগযণর লনকে সাশ্রয়ী ইন্টারযনে টপৌৌঁযছ টদিার িযক্ষয সরকাযরর নানামুখী পদযক্ষযপর  যি ইন্টারযনে 

ব্যান্ডউইডযর্র মূল্য জনগযণর ক্রয়সীমার মযধ্য এযসযছ। এর পলরযপ্রলক্ষযি টদযশ ইন্টারযনযের প্রসার বৃলদ্ধ, লডলজোি 

লডভাইড হ্রাস এিাং আইলসটিলভলিক টসিাসমূযহর লিকাশ ও কম িসাংস্থাযনর সুয াগ হযয়যছ। সরকাযরর পদযক্ষযপর 

অাংশ লহসাযি সািযমলরন টকিি ব্যান্ডউইডর্ এর মূল্য কযয়ক দ া কমাযনা হযয়যছ। সি িযশষ পদযক্ষপ লহসাযি  IP 

Transit এর নতুন ট্যালর  অনুযমালদি হযয়যছ। ট খাযন IP Transit প্রলি Mbps সি িলনম্ন ৬২৫ োকা ধা ি করা 

হযয়যছ। 
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টদশযক লিিীয় সািযমলরন টকিযি সাংযুি করা 

িাাংিাযদযশর একমাত্র সািযমলরন টকিযির লিকল্প লহযসযি লিিীয় সািযমলরন টকিি টনেওয়াযকির  সাযর্ সাংযুি 

হওয়ার িযক্ষয িাাংিাযদশ সরকার উযযাগ গ্রহণ কযর। টস টমািাযিক SEA-ME-WE-5 নামক সািযমলরন 

টকিি কনযসাটি িয়াম এর সাযর্ িাাংিাযদশ গি ৭ মাচ ি ২০১৪ িালরযখ Construction & Maintenance 

Agreement (C&MA) স্বাক্ষর কযর এিাং এ সাংক্রান্ত প্রকল্পটি ১২ টম ২০১৫ িালরযখ ECNEC সভায় 

অনুযমালদি হয়।  প্রকযল্পর প্রাক্কলিি ব্যয় ৬৬০ টকাটি োকা।  SEA-ME-WE-5 সািযমলরন টকিযির De-

sign Cable Life আনুমালনক ২০ িছর। এই টকিযির ল্যালন্ডাং টস্টশন হযি পটুয়াখািী টজিার কুয়াকাোয়। 

আশা করা  াযে ট , ২০১৭ সাযির প্রর্ম প্রালন্তযক িাাংিাযদশ লিিীয় সািযমলরন টকিযি সাংযুি হযি পারযি। 

কুয়াকাোয় লিিীয় সািযমলরন টকিি ল্যালন্ডাং টস্টশযনর লনম িাণ কাজ লিিীয় সািযমলরন টকিি ল্যালন্ডাং টস্টশযনর সাি-টস্টশন লনম িাণ কাজ 

লিিীয় সািযমলরন টকিি ল্যালন্ডাং টস্টশযনর মূি  েযকর লনম িাণ কাজ 

ব্যান্ডউইডর্ এর ব্যিহার বৃলদ্ধ 

২০০৯ সাযির সািযমলরন টকিি ব্যান্ডউইডর্ ব্যিহার ৭.৫ Gbps হযি টিযে লডযসম্বর ২০১৩-টি প্রায় ৩৮ Gbps 

এ উন্নীি হয়। পরিিীযি ছয়টি International Terrestrial Cable কা িক্রম শুরু করায় লিএসলসলসএি এর 

ব্যান্ডউইডর্ ব্যিহার কযম ২৬ Gbps-এ দাঁোয়। সম্প্রলি ব্যান্ডউইডর্ এর মূল্য হ্রাস ও গ্রাহকযসিার মান বৃলদ্ধসহ 

নানালিধ পদযক্ষপ গ্রহযণর  যি লিএসলসলসএি এর ব্যান্ডউইডর্ ব্যিহার িিিমাযন ১৩৩ Gbps এ উন্নীি হযয়যছ। 
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২.৪.৬ লিএসলসলসএি এর রাজস্ব আয় 

  ০৮-০৯ ০৯-১০ ১০-১১ ১১-১২ ১২-১৩ ১৩-১৪ ১৪-১৫ 

১৫-১৬ 

(মাচ ি-১৬ 

প িন্ত) 

রাজস্ব আয় ৪৩.৫৯ ৬০.৩৪ ৮৩.৭৮ ১২১.৪৫ ১২৪.৮৪ ৭৫.৩৭ ৫৪.০৭ ৪০.৮১ 

লনে মুনা া (কর ১১.৫৫ ৩৪.৮৬ ৫৪.৪৮ ৮৩.১৩ ১০৯.৫৯ ৪৮.৮১ ১৩.৯০ ১০.০০ 

লনে মুনা া (কর 

পরিিী) 
৯.৯৫ ২০.৮০ ২২.৪৩ ৭৪.৪৮ ৮৭.২১ ৩৬.২৩ ১২.৯১ ৭.৯৯ 

অর্ ি িছর 

িথ্যসূত্রোঃ িাাংিাযদশ সািযমলরন টকিি টকাম্পালন লিলমযেড (লিএসলসলসএি) 

িাাংিাযদশ ও ভারযির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণ কর্তিক লভলডও কন াযরলন্সাং এর মাধ্যযম ভারযির লত্রপুরায় লিএসলসলসএি 

এর IP Transit সাংয াযগর শুভ উযিাধন ট াষণা 
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টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিলমযেড (যেলশস) 
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২.৫ টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিলমযেড (যেলশস) 

িিিমাযনর টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিলমযেড ১৯৬৭ সাযি িৎকািীন সরকার ও টমসাস ি লসযমন্স এলজ, পলিম 

জাম িালনর ট ৌর্ উযযাযগ “টেলিয ান ইন্ডালিজ কযপ িাযরশন” নাযম  াত্রা শুরু কযর। ১৯৭৩ সাযি গণপ্রজািন্ত্রী 

িাাংিাযদশ সরকার এিাং লসযমন্স এলজ’র মযধ্য একটি নতুন চুলির পলরযপ্রলক্ষযি প্রলিষ্ঠানটি “টেলিয ান লশল্প সাংস্থা 

লিলমযেড”-এ পলরণি হয়। ২০০৮ সাযি লসযমন্স এলজ িাঁযদর সকি টশয়ার ডাক ও টেলিয াগায াগ মন্ত্রণািয়যক 

হস্তান্তর কযর। ২০১০ সাযি এটি টরলজিার অি জযয়ন্ট স্টক টকাম্পালনযি লনিলন্ধি হয়। প্রলিষ্ঠানটির অনুযমালদি 

মূিধন ৫০০ টকাটি োকা এিাং পলরযশালধি মূিধন প্রায় ৮ টকাটি ৬৮ িক্ষ োকা। 

২.৫.১ ব্যিসার প্রকৃলি 

প্রলিষ্ঠার পর হযি টেলশস টদযশর টেলিয াগায াগ খাযির চালহদা অনু ায়ী EMD টেলিয ান এক্সযচঞ্জ, এনািগ 

PABX, টেলিয ান টসে, FAX টমলশন, লডলপ/লসটি িক্স, টকলিযনে এিাং আনুষলঙ্গক টেলিয াগায াগ  ন্ত্রপালি 

উৎপাদন/সাংয াজন ও স্থাপন কযর আসযিও িিিমাযন লডলজোি টেলিয ান টসে, লডলজোি PABX, ল্যাপেপ, 

মালি- াাংশনাি লডলজোি এনালজি লমোর এিাং টমািাইি ব্যাোলর ও চাজিার উৎপাদন/সাংয াজন কযর র্াযক। 

২.৫.২ িিিমান কা িক্রম 

লডলজোি টেলিয ান টসে 

টেলশস িিিমাযন ৩(লিন) টি মযডযির লডলজোি টেলিয ান টসে, ১ (এক) টি মযডযির টস্টযনা টসে ও ২ (দুই) টি 

মযডযির কিার আইলড টেলিয ান টসে সাংয াজন/উৎপাদন ও লিপণন করযছ।  ২০১৫-১৬ অর্ ি িৎসযর টেলশস 

৩,১৯০ টি টেলিয ান টসে, ৪৮৪ টি টস্টযনা টসে এিাং ৬,৭৪০ টি কিার আইলড টসে সাংয াজন/উৎপাদন কযরযছ। 

Private Automatic Branch Exchange (PABX) 

টেলশস NEC, Japan ও Karel, Turkey ব্র্যাযন্ডর লিলভন্ন আকাযরর লডলজোি লপএলিএক্স িাজারজাি কযর 

র্াযক। ২০১৫-১৬ অর্ ি িছযর টেলশস কর্তিক সরিরাহকৃি/সরিরাহধীন  PABX এর লিিরণ লনম্নরূপ- 

 টদশব্যাপী িাাংিাযদশ ব্যাাংযকর লিলভন্ন কা িািযয় IP PABX স্থাপন; 

 DMP -টি  ১০০০ িাইন লিলশি লডলজোি PABX স্থাপন; 

  ায়ার সালভ িস এন্ড লসলভি লডয ন্স অলধদপ্তযর ২০+২০০ িাইযনর লডলজোি PABX এিাং ২০০ িাইন   

surface wiring;  

 িাাংিাযদশ টেলিলভশন (লিটিলভ) এর ১৫ (পযনর) টি Relay Station এর জন্য ১৫ (পযনর) টি  IP  

PABX স্থাপন; 

 আশুগঞ্জ পাওয়ার টস্টশন টকাম্পালন লিলমযেড এর ২০+৪০০ িাইন লিলশি  IP PABX স্থাপন; 

 জািীয় লিিলিযািযয় লিযমান PABX এর ২৬৪ িাইন িলধ িিকরণ এিাং ৫০০ টপয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড টকিি 

স্থাপন; 
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টদাযয়ি ল্যাপেপ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গি ১১ অযক্টাির ২০১১ িালরযখ টেলিয ান লশল্প সাংস্থা কর্তিক সাংয ালজি টদাযয়ি ব্র্যাযন্ডর 

ল্যাপেপ লিিরণ ও িাজারজািকরযণর কা িক্রম শুভ উযিাধন কযরন। টেলশস এ  ািি প িন্ত টমাে ১১টি মযডযির 

টদাযয়ি ল্যাপেপ উৎপাদন/সাংয াজন কযরযছ। এ প িন্ত লিলভন্ন মযডযির টমাে ৬২,২৪৫টি টদাযয়ি ল্যাপেপ 

সাংয াজন এিাং লিলভন্ন মযডযির টমাে ৫৩,৭৫০টি টদাযয়ি ল্যাপেপ লিক্রয় করা হযয়যছ ।  ার মযধ্য লশক্ষা 

মন্ত্রণািযয় ২৩,৩৩১টি, টসনািালহনীযি ২,৭৯৯টি এিাং িাাংিাযদশ ডাক লিভাগযক ১৩,৪৮৫টি লিলভন্ন মযডযির 

টদাযয়ি ল্যাপেপ সরিরাহ করা হযয়যছ। ১৩,৭১৬টি ল্যাপেপ অন্যান্য গ্রাহকযদর লনকে লিক্রয় করা হযয়যছ।  

িিিমাযন সারা টদযশ টদাযয়ি ল্যাপেযপর  লিক্রযয়াির টসিা প্রদাযনর জন্য ৭(সাি)টি লিভাগীয় শহরসহ টেলশযসর ১৪ 

(যচৌদ্দ)টি লিক্রয় ও গ্রাহক টসিা টকন্দ্র রযয়যছ। টকন্দ্রসমূহ টেলশস টগইে েঙ্গী, রমনাস্থ লিটিলসএি-এর ওয়ান পযয়ন্ট 

সালভ িস-টসন্টার লিলডাং, খুিনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, িলরশাি, রাংপুর, লসযিে, ময়মনলসাংহ, পািনা,  লরদপুর, 

কুলমো,  যশার ও ট নীযি অিলস্থি। এসি লিক্রয় ও টসিা টকযন্দ্রর মযধ্য ৪(চার)টি টকযন্দ্র,  র্া: টেলশস টগইে 

েঙ্গী, রমনাস্থ লিটিলসএি এর ওয়ান পযয়ন্ট সালভ িস-টসন্টার, খুিনায় ও রাজশাহী লিক্রয় ও টসিা প্রদান এিাং অন্যান্য 

টকযন্দ্রর মাধ্যযম শুধু লিক্রয় পরিিী টসিা প্রদান করা হযে। এছাো Web-based Help Desk, Web-based 

Mobile Help Desk, Website, E-mail এিাং লনধ িালরি টমািাইযির মাধ্যযম দ্রুি লিক্রযয়াির টসিা প্রদান 

করা হযে।   

লডলজোি তিদুযলিক লমোর 

২০১৫-১৬ অর্ ি িছযর টেলশস এর এনালজি লমোর িযাযন্ট সাংয ালজি লমোর লিক্রযয়র িথ্য লনম্নরূপ- 

 ক্রলমক  লমোযরর ধরণ সাংখ্যা (টি) টমাে মূল্য (োকা) 

১ HTCT Metering Unit ১৩৬ ৪ টকাটি ৮০ িক্ষ 

২ Single Phase Energy Meter ৪০,৪২৮ ৬ টকাটি ৮৫ িক্ষ 

৩ LTCT Metering Unit ৮০০ ২ টকাটি ৮০ িক্ষ 

৪ 3-Phase Whole Current Meter ১,২৩৮ ১ টকাটি ৪৬ িক্ষ 

টমািাইি ট াযনর ব্যাোলর ও চাজিার 

টেলশযস টমািাইি ব্যাোলর ও চাজিার িযাযন্ট ২০১৫-২০১৬ অর্ ি িছযর ৪৫,৬৭৫টি টমািাইি ব্যাোলর ও ৬২,৯৮৭টি 

ব্যাোলর চাজিার সাংয ালজি হযয়যছ এিাং ৪০,২৭১টি টমািাইি ব্যাোলর ও ৫৭,৩৮৭টি টমািাইি চাজিার িাজারজাি 

করা হযয়যছ।  

টমািাইি ট ান সাংয াজন 

টেলশস এর সাযর্ অাংশীদালরযে ‘OK টমািাইি’ কর্তিক টমািাইি টেলিয ান টসে সাংয াজন ও লিপণন শুরু করা 

হযয়যছ। 
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১৯৭০-১৯৯৩ সাি প িন্ত টেলশস ‘না িাভ না ক্ষলি’ নীলির উপর পলরচালিি হযিা। িখন টেলশস-এর পযের 

একমাত্র টক্রিা লছি অধুনালুপ্ত লিটিটিলি (িিিমাযন লিটিলসএি)। ১৯৯৩ সাি হযি প্রলিষ্ঠানটি িালণলজযক লভলিযি 

ব্যিসা পলরচািনা শুরু কযর। ২০০৬-২০০৭ সাি হযি আয়/ব্যযয়র লহসাি (ট্যাক্স প্রদাযনর পূযি ি) লনম্নরূপ: 

ক্রলমক 

নাং 
অর্ ি িৎসর 

আয় 

(িক্ষ োকা) 

ব্যয় 

(িক্ষ োকা) 

িাভ (ক্ষলি) 

(িক্ষ োকা) 

১ ২০০৬-২০০৭ ১৩২৮.০০ ২১২৪.০০  (৭৯৬) 

২ ২০০৭-২০০৮ ১০৫২.০৭ ১১২৫.০৭  (৭৩) 

৩ ২০০৮-২০০৯ ৮৩৪.৯৯ ৮৩৭.০৩ (২.০৪) 

৪ ২০০৯-২০১০ ১৪৩৩.৫০ ১৪১৮.৯৭ ১৪.৫৩ 

৫ ২০১০-২০১১ ৩৪৬২.৮০ ৩৪৩৯.৯০ ২২.৯০ 

৬ ২০১১-২০১২ ৫৮৬৯.২৭ ৫৮০৭.৭০ ৬১.৫৭ 

৭ ২০১২-২০১৩ ১০৫০৮.৩১ ১০৪৫২.৩৬ ৫৫.৯৫ 

৮ ২০১৩-২০১৪ ৬৩১৩.৮৮ ৬২৫৯.২৩ ৫৪.৬৫ 

৯ ২০১৪-২০১৫ ৬৫২৪.১৫ ৬৪৬৩.৪৫ ৬০.৭০ 

 টেলশস প্রায় ৫০.০০ টকাটি োকার ৪৩টি ONU (Optical Network Unit) লিটিলসএি-এ সরিরাহ/

স্থাপযনর কাজ সমাপ্ত কযরযছ।  

 2G ও 3G প্রকযল্পর আওিাধীন Base Transceiver Station োওয়ার স্থাপযনর কাজ সম্পন্ন কযর 

টেলিেযকর লনকে হস্তান্তর করা হযয়যছ।  

 ১৯৮টি Maintenance Free ব্যাোলর টেলিেক এর লনকে সরিরাহ করা হযয়যছ।  

অন্যান্য সরিরাহ কা িক্রম 

িথ্যসূত্রোঃ িাাংিাযদশ টেলিয ান লশল্প সাংস্থা (যেলশস) 

২.৫.৩ টেলশস-এর রাজস্ব আয়  
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িাাংিাযদশ টকিি লশল্প লিলমযেড (িাযকলশ) 
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২.৬ িাাংিাযদশ টকিি লশল্প লিলমযেড (িাযকলশ) 

িাাংিাযদশ টকিি লশল্প লিলমযেড ১৯৬৭ সাযির িৎকািীন সরকার এিাং পলিম জাম িালনর টমসাস ি লসযমন্স এ.লজ-

এর ট ৌর্ উযযাযগ খুিনায় স্থালপি হয়। ১৯৭২ সাি টর্যক এ প্রলিষ্ঠানটি িালণলজযকভাযি আন্তজিালিক মানসম্পন্ন 

টেলিয াগায াগ কপার টকিি উৎপাদন কযর টদযশর ১০০% চালহদা পূরণ কযর আসযছ। িিিমান প্রযুলির উন্নলির 

ধারার সাযর্ সমন্বয় টরযখ অপটিকযাি  াইিার টকিি-এর ক্রমিধ িমান চালহদা লিযিচনায় িাযকলশ জুিাই-২০১১ 

টর্যক িালণলজযকভাযি অপটিকযাি  াইিার টকিি উৎপাদন শুরু কযরযছ।  িাযকলশ’র অনুযমালদি মূিধন ২০০ 

টকাটি োকা এিাং পলরযশালধি মূিধন প্রায় ৬.৩২ টকাটি োকা। 

২.৬.১ উৎপালদি পেসমূহ 

কপার টকিি 

 ২৪০০ টজাো প িন্ত টজলি ল িড ভূ-গভিস্থ সািস্ক্রাইিার টকিি  আমিাড ি টকিি 

 এলরয়াি টকিি  ইনস্টযিশন টকিি 

 সািযমলরন টকিি  জাম্পার অয়যার 

 টি. আই. লপ. টকিি  ড্রপ অয়যার 

িালষ িক উৎপাদন ক্ষমিা: 

 স্থালপি ক্ষমিা                   - ৩ িক্ষ কন্ডাক্টর লকযিালমোর 

 অজিনয াগ্য ক্ষমিা          - ২ িক্ষ কন্ডাক্টর লকযিালমোর 

অপটিকযাি  াইিার টকিি 

প্রডাক্ট টরঞ্জ:  

 ২  াইিার হযি ১২  াইিার ইউলনটিউি আম িাড ি ও নন-আমিাড ি টকিি  

 ২  াইিার হযি ২১৬  াইিার িযাযন্ডড লুজটিউি আম িাড ি ও নন-আমিাড ি  টকিি  

িালষ িক উৎপাদন ক্ষমিা:  

 স্থালপি ক্ষমিা       - ২,৭৫,০০০   াইিার লকযিালমোর 

 অজিনয াগ্য ক্ষমিা                     - ২,৫০,০০০  াইিার লকযিালমোর 

২.৬.২ টকিি উৎপাদন ও সরিরাযহর উযেখয াগ্য কা িক্রম 

 ২০১৫-১৬ অর্ িিছযর অত্র প্রলিষ্ঠাযন প্রায় ২২,৯৫২ কন্ডাক্টর লকযিালমোর টেলিয ান কপার টকিি উৎপালদি 

হযয়যছ। 

 লিটিলসএি-এর ১৭১ টকএি প্রকল্পসহ  লিটিলসএি-এর অধীন লিলভন্ন এিাকায় রক্ষণাযিক্ষণ ও চািনায় কপার 

টকিি ও অপটিকযাি  াইিার টকিি সরিরাহ করা হযয়যছ। 

  লিটিলসএি-এর ১,০০০টি ইউলনয়ন পলরষযদ অপটিকযাি  াইিার টকিি টনেওয়াকি উন্নয়ন প্রকযল্প অপটিকযাি 

 াইিার টকিি সরিরাহ করা হযয়যছ। এ প্রকল্প হযি ৯,৫৭৫ লকযিালমোর অপটিকযাি  াইিার এিাং ২৬,০০০ 

কন্ডাক্টর লকযিালমোর কপার টকিযির ক্রয় আযদশ পাওয়া লগযয়যছ। 

 উপযজিা  প িাযয়  অপটিকযাি   াইিার  টকিি  টনেওয়াকি  উন্নয়ন  প্রকযল্প  অপটিকযাি   াইিার টকিি 

সরিরাহ করা হযয়যছ। এ প্রকল্প হযি ৬,৯৭৫ লকযিালমোর  অপটিকযাি  াইিার টকিযির ক্রয় আযদশ পাওয়া 

লগযয়যছ। 
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 টিসরকালর টেলিয াগায াগ টসিাদানকারী প্রলিষ্ঠান  র্া– Summit Communications, Fi-

ber@home, গ্রামীণয ান, লসটিযসি, কমনওযয়ির্ এযসালসযয়েস, ট ান্স িাাংিাযদশ লিলমযেড, 

লিএসআরএম, হালমদা টিডাস ি, আই অযোযমশন, এআরএ টেকযনািলজ, ওযয়ি লিাংক কলমউলনযকশন্স, আমরা 

টনেওয়াকি, লসযিে টকিি লসযস্টম, আইএসএন লিোঃ, খুিনা লভশন ইিযালদ প্রলিষ্ঠাযন অপটিকযাি  াইিার টকিি 

সরিরাহ করা হযয়যছ। 

 িাাংিাযদশ টসনািালহনী, টনৌিালহনী, লিমানিালহনী ও অন্যান্য লিলভন্ন সরকারী প্রলিষ্ঠাযন অপটিকযাি  াইিার 

টকিি সরিরাহ করা হযয়যছ। 

 িাাংিাযদশ টরিওযয় এর অধীন টমযিাযরি প্রকল্প টর্যক ১২,৫৮৪ কন্ডাক্টর লকযিালমোর কপার টকিযির ক্রয় 

আযদশ পাওয়া টগযছ।   

 টম ২০১৬-টি প্রায় ২.২ টকাটি োকা ব্যযয় অপটিকযাি  াইিার টকিি উৎপাদন িাযন্ট একটি নতুন টসযকন্ডালর 

টকাটিাং িাইন টমলশন  স্থাপনপূি িক িালণলজযকভাযি উৎপাদন শুরু করা হযয়যছ। 

২.৬.৩ উৎপাদন িহুমুখীকরযণ গৃহীি কা িক্রম 

 টদযশ লিদুযযির উৎপাদন বৃলদ্ধর পলরযপ্রলক্ষযি লিদুযযির ক্রমিধ িমান চালহদার সমান্তরাযি তিদুযলিক টকিযির 

চালহদাও িােযি র্াকায় িাযকলশ Electrical Overhead conductor, Service Drop Cable and 

Bare/Insulated wire  উৎপাদন িান্ট স্থাপযনর উযযাগ লনযয়যছ। সাংলিি িযাযন্টর টশড লনম িাযণর জন্য 

লিযশষজ্ঞ লনযয়াযগর লিষয়টি প্রলক্রয়াধীন রযয়যছ।  

 সরকালর-টিসরকালর প্রকযল্প িিিমাযন অপটিকযাি  াইিার টকিি এর সমপলরমাযণ HDPE Silicon Core 

Duct এর চালহদা রযয়যছ। উি চালহদা লিযিচনায় িাযকলশযি একটি অিযাধুলনক Duct উৎপাদন িান্ট 

স্থাপযনর লসদ্ধান্ত টনওয়া হযয়যছ। উি িান্ট স্থাপযনর জন্য আন্তজিালিক দরপযত্রর আহ্বানপূি িক চীনা প্রলিষ্ঠানযক 

ক্রয় আযদশ প্রদান করা করা হযয়যছ। আগামী আগস্ট ২০১৬ এর মযধ্য িযান্ট স্থাপনপূি িক িালণলজযকভাযি ডাক্ট 

উৎপাদযনর িক্ষয লনধ িারণ করা হযয়যছ। 

 অপটিকযাি  াইিার টনেওয়াযকির জন্য ড্রপ  াইিার টকিি উৎপাদযনর িান্ট স্থাপন এিাং Pigtail ও Patch 

Cord তিরী লিযিচনাধীন রযয়যছ। 

২.৬.৩ িাযকলশ-এর রাজস্ব আয় 

ক্রলমক নাং অর্ ি িৎসর টমাে আয়  টমাে ব্যয়  লনে িাভ (কর িাযদ) 

১ 
২০১৫-২০১৬ 

(প্রলভশনাি) 
৯৯.৬১ ৭৭.৭৬ ২১.৮৫ 

িথ্যসূত্রোঃ িাাংিাযদশ টকিি লশল্প লিলমযেড 
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টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর 
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২.৭ টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর 

টেলিয াগায াগ প্রযুলির দ্রুি অগ্রসরমান ও পলরিিিনশীি পলরযিযশর সাযর্ সামঞ্জস্য লিধান এিাং এ টসক্টযর 

ক্রমিধ িমান প্রলিয ালগিার লিষয়টি লিযিচনায় দ্রুি লসদ্ধান্ত গ্রহযণর িযক্ষয িাাংিাযদশ িার ও টেলিয ান টিাড ি 

(লিটিটিলি)-টক লিলুপ্ত কযর গি ০১ জুিাই ২০০৮ িালরযখ িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড 

(লিটিলসএি)-এ রূপান্তর করা হয়। 

লিলুপ্ত িাাংিাযদশ লিটিটিলি’র কম িকিিা/কম িচারীযদর চাকলরর ধারািালহকিা রক্ষা, লিটিলসএি-টক একটি পূণ িাঙ্গ 

টকাম্পালন লহসাযি পলরচািনা এিাং টেলিয াগায াগ সাংক্রান্ত নীলি প্রণয়যন সরকারযক কালরগলর, লিযশষজ্ঞ ও 

অন্যান্য প্রযয়াজনীয় পরামশ ি/সহায়িা প্রদানকযল্প ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর অধীযন “টেলিয াগায াগ 

অলধদপ্তর [Department of Telecommunications (DoT)]” গঠযনর লসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। মলন্ত্রসভার 

নীলিগি অনুযমাদন এিাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুযমাদযনর টপ্রলক্ষযি গি ২৫ জুন ২০১৫ িালরযখ টেলিয াগায াগ 

অলধদপ্তর সৃজযনর সরকালর আযদশ জালর করা হয়। ০৮ টসযপ্টম্বর ২০১৫ িালরযখ টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযরর 

কা িক্রম শুরু হয়। প্রার্লমকভাযি লিটিলসএি এর টিজগাঁওস্থ টেলিয াগায াগ প্রলশক্ষণ টকযন্দ্র অলধদপ্তযরর অস্থায়ী 

কা িািয় স্থাপন করা হযয়যছ। 

২.৭.১ টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযরর জনিি 

লিলুপ্ত লিটিটিলি’র সাাংগঠলনক কাঠাযমার টমাে পদ ১৯,০২৯ 

টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর গঠনকাযি লিলুপ্ত পদ  ১১,২৫৫ 

অলধদপ্তযরর স্থায়ী কাঠাযমার পদসাংখ্যা ২৩৮ 

অলধদপ্তযরর সাাংগঠলনক কাঠাযমাভুি প িায়ক্রযম লিযিাপয াগ্য পদসাংখ্যা  ৭,৫৩৬ 

২.৭.২ টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযরর চিমান কা িক্রম 

 টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযর স্থানান্তলরি স্থায়ী ও লিযিাপয াগ্য পযদর জনিযির িদিী/যপ্রষণ, পযদান্নলি, অিসর 

প্রস্তুলি ছুটি, টপনশন ইিযালদ লিষযয়র সুষ্ঠু ব্যিস্থা চালু করণ। 

 অলধদপ্তযরর লনযয়াগ লিলধর খসো প্রণয়ন এিাং  র্া র্ কর্তিপযক্ষর অনুযমাদনক্রযম িা চূোন্তকরণ। 

 টেলিয াগায াগ খাি সাংলিি লিলভন্ন লিষযয় ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগযক সহায়িা প্রদান। 

 টেলিয াগায াগ খাযি সরকালর প্রলিষ্ঠানসমূহ ট মন: লিটিলসএি, টেলিেক, টেলিয ান লশল্প সাংস্থা ইিযালদযক 

দক্ষ ও অলভজ্ঞ জনিি িারা সহায়িাকরণ। 

িথ্যসূত্রোঃ টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর 
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ডাক অলধদপ্তর 
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২.৮ ডাক অলধদপ্তর 

১৮৯৮ লরস্টাযে টপাস্ট অল স এযাক্ট এর মাধ্যযম লব্রটিশ ভারযি ডাক লিভাযগর আনুষ্ঠালনক  াত্রা শুরু হয়। ১৯৪৭ 

সাযি লব্রটিশ শাসযনর অিসাযনর পর এিাং স্বাধীনিা উির কাযি িাাংিাযদযশ এই আইনটিযকই আিীকরণ কযর 

িাাংিাযদশ ডাক অলধদপ্তযরর কা িক্রম শুরু হয়। ডাক ব্যিস্থা সৃলির কাযি ডাক অলধদপ্তযরর মূি কাজ লছি ব্যলিগি 

ও সরকালর লচঠিপত্র গ্রহণ, পলরিহণ ও লিলি করা। পরিিীযি এসকি কা িক্রযমর সাযর্ যুি হয় মালন অড িারসহ 

লিলভন্ন ধরযনর আধুলনক কা িক্রম। িিিমাযন ডাক অলধদপ্তর িথ্যপ্রযুলি লভলিক আধুলনকায়যনর মাধ্যযম ক্রমান্বযয় 

ডাক টসিাসমূহযক যুযগাপয াগী কযর রূপান্তর কযর চযিযছ।  টদশব্যাপী প্রিযন্ত অঞ্চি প িন্ত লিস্তৃি টনেওয়াযকির 

মাধ্যযম প্রলিষ্ঠানটি টসিা প্রদান কযর র্াযক।   

২.৮.১ ডাক অলধদপ্তযরর লনজস্ব টসিাসমূহ 

১. ডাক দ্রব্যালদ সাংগ্রহ, পলরিহণ ও লিিরণ ৮. GEP সালভ িস  

২. আভযন্তরীণ ও আন্তজিালিক লচঠিপত্র আদান প্রদান  ৯. EMS সালভ িস  

৩. পাযস িি( অভযন্তরীণ ও আন্তজিালিক)  ১০. ইযন্টি টপাস্ট (  যাক্স সালভ িস)  

৪. টরলজযিশন  ১১. টরলজস্টাড ি লনউজযপপার  

৫. িীমাকৃি দ্রব্যালদ ( আভযন্তরীন ও আন্তজিালিক)  ১২. ই-টপাস্ট  

৬. লভলপলপ  ১৩. EMTS (Electronic Money Transfer)   

৭. মলন-অড িার সালভ িস  ১৪. টপাস্টাি কযাশ কাড ি।  

২.৮.২ ডাক অলধদপ্তযরর এযজলন্স টসিাসমূহ 

১. ডাক র সঞ্চয় ব্যাাংক (সাধারণ ও টময়ালদ লহসাি)  ৫. রাজস্ব িযাম্প এিাং নন-জুলডলশয়াি স্টযাম্প  

২. ডাক জীিন িীমা  ৬. সরকাযরর অ-ডাক লিভাগীয় সকি প্রকার স্টযাম্প মুদ্রণ 

ও লিিরণ  

৩. সঞ্চয় পত্র লিক্রয় ও ভাঙ্গাযনা  ৭. লিলে ব্যান্ডযরাি লিক্রয়  

৪. প্রাইজিন্ড লিক্রয় ও ভাঙ্গাযনা   

২.৮.৩ টপাস্ট অল যসর সাংখ্যা 

ক্রলমক নাং অল যসর ধরন সাংখ্যা 

১ লজলপও ৪ 

২ এ টগ্রড টহড টপাস্ট অল স ২২ 

৩ লি টগ্রড টহড টপাস্ট অল স ৪৫ 

৪ উপযজিা টপাস্ট অল স ৪২১ 

৫ লিভাগীয় উপ-ডাক র ৯২৩ 

৬ লিভাগীয় শাখা ডাক র ১১ 

৭ অলিভাগীয় ডাক র ৮৪৬০ 

 টমাে ৯,৮৮৬ 
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২.৮.৫ ডাক অলধদপ্তযরর উযেখয াগ্য কা িক্রম 

িিিমান সরকাযরর সমযয় িাাংিাযদশ ডাক লিভাযগর উযেখয াগ্য অজিন ইযিক্ট্রলনক মালন িান্স ার সালভ িস প্রিিিন, 

 া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক গি ২৬ মাচ ি, ২০১০ লরোঃ িালরযখ আনুষ্ঠালনকভাযি উযিাধন করা হয়। ডাক অলধদপ্তর 

টসলুিার টমািাইি টসিাদানকারী প্রলিষ্ঠান িাাংিালিাংক এর কালরগলর সহায়িায় এই টসিা প্রিিিন কযরযছ। িিিমাযন 

সমগ্র টদযশ সকি লজলপও, সকি প্রধান ডাক র, সকি উপযজিা ডাক র, গুরুেপূণ ি উপ-ডাক র এিাং ১,৩৮৯ টি 

গ্রামীণ ডাক যর এ টসিাটি চালু রযয়যছ। উযেখ্য, টসিাটি ২০১১ সাযি জািীয়ভাযি e-finance কযাোগলরযি 

চযালম্পয়ন হযয় National Digital Award িাভ কযরযছ। এই টসিার মাধ্যযম িাাংিাযদশ ডাক অলধদপ্তর এখন 

প িন্ত ৮৩ টকাটি  ৫৬ িক্ষ োকা োকা লনে আয় কযরযছ। 

২.৮.৪ সাাংগঠলনক কাঠাযমা 

ডাক অলধদপ্তযরর সাাংগঠলনক কাঠাযমা একজন মহাপলরচািযকর টনর্তযে সাংগঠিি। সমগ্র ডাক অলধদপ্তর লনয়ন্ত্রযণর 

জন্য রযয়যছ একটি মহাপলরচািযকর দপ্তর, পাঁচটি টপাস্টাি সাযকিি, দুটি ডাক জীিন িীমা সাযকিি এিাং একটি 

টপাস্টাি একাযডমী ও চারটি টপাস্টাি টিলনাং টসন্টার। প্রলিটি সাযকিযির অধীযন রযয়যছ টিশ লকছু লডলভশন ও 

ইউলনে অল স। প্রর্ম টশ্রণীর প্রধান ডাক রগুযিা স্বিন্ত্র ইউলনে অল স লহসাযি লিযিলচি এিাং টপাস্টাি সাযকিযির 

প্রিযক্ষ লনয়ন্ত্রযণ পলরচালিি হয়। একজন সহকারী টপাস্টমাস্টার টজনাযরি এর লনয়ন্ত্রযণর দালয়যে র্াযকন। লিিীয় 

টশ্রণীর প্রধান ডাক র, উপযজিা ডাক র, উপ ও শাখা ডাক রগুযিা লনয়ন্ত্রণ কযরন টডপুটি টপাস্টমাস্টার      

টজনাযরিগণ। টডপুটি টপাস্টমাস্টার টজনাযরিযক সাহায্য করার জন্য সুপার, পলরদশ িক ও সহকারী পলরদশ িক 

রযয়যছন। পলরদশ িকগণ শাখা ডাক রগুযিার লনয়ন্ত্রযণর দালয়যে রযয়যছন এিাং িাঁর কাযজ সহায়িা করার জন্য লকছু 

সহকারী পলরদশ িক (িাইন) রযয়যছ। ডাক জীিন িীমা সাযকিযির অধীযন রযয়যছ লকছু আঞ্চলিক ব্যিস্থাপক, সহকারী 

টজনাযরি ম্যাযনজার (মাঠ), সুপার ও পলরদশ িযকর কা িািয়। টপাস্টাি একাযডমী িার লনযজর ও চারটি টপাস্টাি 

টিলনাং টসন্টাযরর প্রলশক্ষণ ও পাঠ্যক্রম সাংক্রান্ত লিষয়ালদ লনয়ন্ত্রণ কযর র্াযক। িযি টিলনাং টসন্টারগুযিার  প্রশাসলনক 

লনয়ন্ত্রণ সাযকিি অল সগুযিার হাযি ন্যস্ত।  
 

িিিমাযন ডাক অলধদপ্তযর প্রায় ১৭ হাজার লনয়লমি কম িকিিা/কম িচারী কাজ করযছন। ১ম টশ্রণীর ২৩৫টি পযদর মযধ্য 

১৯৪টি পদ লিলসএস (ডাক) কযাডারভুি। এ ছাো প্রলিষ্ঠানটিযি প্রায় ২৪ হাজার অলিভাগীয় কম িচারী রযয়যছ।   

ইযিক্ট্রলনক/যমািাইি মালন অড িার টসিা 

টপাস্টাি কযাশ-কাড ি 

১ জুিাই, ২০১১ হইযি টপাস্টাি কযাশ-কাযড ির িালণলজযক কা িক্রম শুরু হযয়যছ। ডাক অলধদপ্তর ITCL Limited 

এর কালরগলর সহায়িায় এই টসিাটি পলরচািনা করযছ। টপাস্টাি কযাশ-কাড ি এটিএম টডলিে কাযড ির ন্যায় লিলভন্ন 

শলপাং টস্টার/ লডপাে িযমন্টাি টস্টাযর টকনা-কাোর পর লিি পলরযশাধ, ইউটিলিটি লিি ( র্াোঃ গ্যাস, পালন, লিদুযৎ, 

টেলিয ান ইিযালদ) পলরযশাযধর টক্ষযত্র ব্যিহারয াগ্য। পাশাপালশ সরকাযরর লিলভন্ন ভািা  র্া- লিধিা ভািা, িয়স্ক 

ভািা, দুস্থ ভািা, ছাত্রবৃলি, লশক্ষা ভািা, মুলিয াদ্ধা ভািা, ত্রাযণর োকা, কৃলষ ঋণ, কৃলষ ভতুিলকসহ জনগণযক 

প্রযদয় সরকাযরর  ািিীয় আলর্ িক সুলিধালদ, টপনশন ইিযালদও এর মাধ্যযম পলরযশাধ সম্ভি। লকউ কযাশ 

টনেওয়াযকির আওিাধীন ২৬টি ব্যাাংযকর ১,৪০০টি এটিএম বুযর্ টপাস্টাি কযাশ-কাড ি ব্যিহার করা  ায়। এছাো 

িাাংিাযদযশর সকি উপযজিা/ টজিা টপাস্ট অল সসহ লিভাগীয় গুরুেপূণ ি সাি টপাস্ট অল স সমূযহর ১,৩৭৪ টি 

অল যস POS টমলশন এর মাধ্যযম টপাস্টাি কযাশ-কাড ি টসিা চালু আযছ। এ প িন্ত প্রায় ৯০ হাজার গ্রাহক এ টসিা 

গ্রহণ করযছন।  

টপাস্টাি কযাশ-কাযড ির মাধ্যযম টদশব্যাপী টসাশ্যাি টস টি টনযের আওিাভুি প্রায় ৩০ িক্ষ সুলিধা িলঞ্চি 

মানুযষর লনকে সরকাযরর লিলভন্ন সহায়িা/ ভািা টপৌৌঁযছ টদওয়ার কা িক্রম গ্রহণ করা হযয়যছ। এর ধারািালহকিায় 

গৃহীি পদযক্ষপসমূহ লনম্নরূপ -  
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 সামালজক লনরাপিা টিিনীর আওিায় দুয িাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণািযয়র অধীযন পলরচালিি “অলি 

দলরদ্রযদর জন্য কম িসাংস্থান কম িসূচী (ইলজলপলপ)” শীষ িক প্রকযল্পর আওিায় ৬,০০৪ জন উপকারযভাগীযক টমাে 

৪ টকাটি ২৫ িক্ষ ৯ শি োকা টপাস্টাি কযাশ-কাযড ির মাধ্যযম প্রদান করা হযয়যছ।  

 স্থানীয় সরকার লিভাযগর অধীযন পলরচালিি টপাস্টাি কযাশ-কাযড ির মাধ্যযম লিিব্যাাংযকর অর্ িায়যন সুলিধা 

িলঞ্চি লশশুযদর পুলি ও লশক্ষা লনলিিকরণ শীষ িক প্রকযল্পর আওিায় টমাে ১৪ হাজার ১২৭ জন সুলিধাযভাগী 

পলরিারযক টপাস্টাি কযাশ-কাযড ির মাধ্যযম ১৩ টকাটি ৭১ িক্ষ ৭ হাজার ২৭০ োকা প্রদান করা হযয়যছ।  

 িিিমাযন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািযয়র অধীযন টপাস্টাি কযাশ-কাযড ির মাধ্যযম ৬,৬৩৮ জন সুলিধাযভাগীযক িয়স্ক 

ভািা ও ১,২৪৯ জন সুলিধাযভাগীযক প্রলিিন্ধী ভািা প্রদান করা হযে।  

 Food and Agriculture Organization (FAO) এর অর্ িায়যন ২,১৭১ জন প্রালন্তক কৃষকযক টপাস্টাি 

কযাশ-কাযড ির মাধ্যযম প্রলশক্ষণ ভািা প্রদাযনর কা িক্রম শুরু হযয়যছ।  

 টপাস্টাি কযাশ-কাড ি ব্যিহাযরর মাধ্যযম প্রিযন্ত অঞ্চযির কম িরি শ্রলমকযদর লনয়লমি উপলস্থলি লনলিিকরণ ও 

উি উপলস্থলির লভলিযি ভািাযভাগী শ্রলমকযদর কাযড ি ভািা প্রদান করা হয়।  

 World Bank এর অর্ িায়যন “Income support Program for the poorest (ISPP)” শীষ িক 

প্রকযল্পর মাধ্যযম ৬ িক্ষ গভিিিী মলহিাযদর ভািা প্রদাযনর কা িক্রম প্রলক্রয়াধীন আযছ।  

োঙ্গাইযির নাগরপুযর টপাস্টাি কযাশ-কাযড ির মাধ্যযম পরীক্ষামূিক 

ভািা লিিরযণর উযিাধনী অনুষ্ঠান 

োঙ্গাইযির নাগরপুযর পুন:সাংস্কারকৃি ডাক যরর উযিাধন 

ডাক লিভাযগর কাউন্টার সালভ িসসমূহ অযোযমশন করা হযে। এজন্য web based Application Software 

তিলরর কাজ সম্পন্ন হযয়যছ এিাং সাভিার, টনেওয়াকি  ন্ত্রপালি ও ডাোযিজ স েওয়যার সাংগ্রহ সম্পন্ন হযয়যছ। 

প্রকযল্পর মূি স েওয়যারটি ইযিামযধ্য স েওয়যারটি ৭১ টি টহড অল স, ১৩ টি টমইি সালভ িস অল স এিাং ১১ টি 

োউন সাি অল যস চালু করা হযয়যছ। এর মাধ্যযম আধুলনক কাউন্টার সালভ িস, টমইি প্রযসলসাং ও টমইযির টিলসাং 

এিাং  িযালকাং লসযস্টম চালু করা সম্ভি হযয়যছ।   

ডাক অলধদপ্তযরর কা িপ্রলক্রয়া স্বয়াংলক্রয়করণ 

িথ্যপ্রযুলি লনভির গ্রামীণ ডাক র লনম িাণ 

গ্রামীণ ডাক রগুলিযি ই-টসন্টার স্থাপযনর জন্য “িথ্য প্রযুলি লনভির গ্রামীণ ডাক র লনম িাণ” শীষ িক প্রকল্পটি 

িিিমাযন চিমান রযয়যছ। এ প্রকযল্পর অধীযন টদযশর সকি উপযজিায় সি িযমাে ১০০০ টি দুই-কক্ষ লিলশি গ্রামীণ 

ডাক র লনম িাণ করা হযি। এ সকি ভিযনর একটি কযক্ষ ডাক যরর তদনলিন কা িক্রম পলরচািনা করা হযি এিাং 

অপর কক্ষটি ই-টসন্টার লহসাযি ব্যিহৃি হযি। এ প িন্ত ২৭৩ টি ডাক যরর কা িাযদশ টদয়া হযয়যছ। কা িাযদশপ্রাপ্ত 

ডাক রগুযিার মযধ্য ১০৬ টি ডাক যরর লনম িাণ কাজ হস্তান্তর করা হযয়যছ।  
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টদযশর আপামর জনসাধারযণর লনকে িথ্য ও ট াগায াগ প্রযুলির সু ি ও টসিা টপৌৌঁযছ টদওয়ার িযক্ষয টদশব্যাপী 

৮,০০০ টি গ্রামীণ ডাক র এিাং ৫০০ টি উপযজিা/র্ানা ডাক রযক টপাস্ট ই-টসন্টাযর রূপান্তযরর কাজ চিমান 

রযয়যছ।  এসকি টপাস্ট ই-টসন্টাযরর মাধ্যযম টদযশর প্রিযন্ত অঞ্চযির জনগণ গ্রাম/ইউলনয়ন প িাযয় িাযদর 

টদারযগাোয় অিলস্থি ডাক যর এযস লিলভন্ন িথ্য ও ট াগায াগ প্রযুলি লনভির ইকুইপযমযন্টর মাধ্যযম টসিা  ট মন- 

কলম্পউোর কযম্পাজ, লপ্রন্ট, ইন্টারযনে ব্রাউলজাং, স্কযালনাং, ছলি টিািা, অনিাইযন কর্া িিা ও লভলডও 

কন াযরলন্সাং সহ ও িথ্যপ্রযুলির সুলিধালদ গ্রহণ করযি পারযি। এছাো প্রলিটি ই-টসন্টাযর গ্রামাঞ্চযির আগ্রহী 

ব্যলিিগ িযক কলম্পউোর প্রলশক্ষযণর ব্যিস্থা রযয়যছ। টপাস্ট ই-টসন্টার সমূযহ জনগণযক ই-টসিা প্রদাযনর জন্য  

Laptop ও Desktop Computer, Printer, Scanner, Modem, Mobile Phone, Web cam, 

Digital Camera, Photo Printer, Server, Generator/Solar Panel, Computer accesso-
ries ইিযালদ ও আসিািপত্র সরিরাহ করা হযয়যছ। ইযিামযধ্য ৫,৫০৬ টি অল যস ই-টসন্টার চালু করা হযয়যছ।  

টপাস্ট ই-টসন্টার  র রুরাি কলমউলনটি 

ডাক পলরিহন ব্যিস্থা শলিশািীকরণ 

সাংলিি প্রকযল্পর আওিায় ইযিামযধ্য ৯ টি ১ েন ওযপন িলড লপক-আপ ১০ টি ১ েন কাভাড ি ভযান সাংগ্রযহর 

উযদ্দযশ্য প্রগলি ইন্ডালিজ লিলমযেড কর্তিক চুলি সম্পাদন হযয়যছ এিাং উি কযাোগলরর গােীর কা িাযদশ প্রদান 

করা হযয়যছ। লডলপলপযি উলেলখি অন্যান্য কযাোগলরর গােীর জন্য ক্রয় প্রলক্রয়া চিমান রযয়যছ।  

আইলপএস িাইে টসিা 

ডাক অলধদপ্তর কর্তিক চালুকৃি Track and Tracing (আইলপএস িাইে) পদ্ধলির এর মাধ্যযম সকি তিযদলশক 

টরলজোঃ লচঠি, ইএমএস ও পাযস িযির Track and Tracing করা সম্ভি হযে। িিিমাযন হ রি শাহজািাি 

আন্তজিালিক লিমান িির, ঢাকা এিাং ৪টি লজলপওযি এই টসিা প্রদান করা হযে। অলিিযম্ব এই টসিাটি টজিা 

প িাযয় সম্প্রসালরি করা হযি। ইযিামযধ্য Internet Based Online Query System  চালু করা হযয়যছ। 

এছাো হ রি শাহজািাি আন্তজিালিক লিমান িির এর এয়ারযপাে ি সটি িাং অল যস ডাক ব্যাগ সঠিক সমযয় চিাচি 

ও সময় লনয়ন্ত্রযণর জন্য Global Monitoring System (GMS) চালু করা হযয়যছ। এই পদ্ধলির মাধ্যযম 

তিযদলশক ব্যাগসমূহ লরযয়ি োইম মলনেলরাং করা সম্ভি হযে। 

টপাস্ট ই-টসন্টাযরর উযযািাযদর মাযঝ ল্যাপেপ লিিরণ নিস্থালপি টুলঙ্গপাো প্রধান ডাক র 

িথ্যসূত্রোঃ ডাক অলধদপ্তর 



ডাক ও  টেলিয াগায াগ লিভাগ   www. ptd.gov.bd                                                                               

 

60 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৫-১৬ 

টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস 

িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ 
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২.৯ টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ 

২০১০ সাযি লদ টপাস্ট অল স এযাক্ট, ১৮৯৮ এর ধারা ৪ এিাং ধারা ৫৮  সাংযশাধনপূি িক কুলরয়ার সালভ িস ব্যিসা 

পলরচািনা, লনয়ন্ত্রণ ও কুলরয়ার সালভ িস ব্যিসার জন্য িাইযসন্স প্রদাযনর জন্য িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ গঠযনর লিধান 

সাংয াজন করা হয়। এর টপ্রলক্ষযি টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ গঠন করা হয়। 

২.৯.২ প্রদি িাইযসন্সসমূহ 

২.৯.১ িাইযসলন্সাং কর্তিপটক্ষর আওিাধীন লিষয়সমূহ 

২.৯.৩ রাজস্ব প্রালপ্ত 

 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস প্রলিষ্ঠানযক িাইযসন্স ও এযজলন্স অনুমলিপত্র প্রদান; 

 সরকার কর্তিক লনধ িালরি িাইযসন্স ল স, ক্ষলিপূরণ ল স ও অন্যান্য ল স আদায় ও আদাযয়র পদ্ধলি লনধ িারণ; 

 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস প্রলিষ্ঠানসমূযহর ব্যিসা পলরচািনার টক্ষত্র এিাং অন্যান্য অলধকার 

লনধ িারণ; 

 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস প্রলিষ্ঠানসমূহ কর্তিক প্রদি টসিার মান লনধ িারণ, নীলিমািা প্রণয়ন ও 

পলরিীক্ষণ; 

 লিলভন্ন ধরযণর লিযরাযধর টক্ষযত্র মধ্যস্থিাকারী িা সালিশকারক লহসাযি দালয়ে পািন; 

 িাইযসযন্সর শিি ভযঙ্গর টক্ষযত্র প্রশাসলনক জলরমানা আযরাপ ও আদাযয়র প্রযয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ; 

 গ্রাহযকর অলভয াগ লনষ্পলি ও গ্রাহক অলভয াগ সাংরক্ষণ; 

 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস প্রলিষ্ঠানসমূযহর  ািিীয় কম িকাযণ্ড স্বেিা, তনলিকিা ও 

জিািলদলহিা লনলিিকরণ এিাং লনয়লমি পলরদশ িযনর ব্যিস্থা গ্রহণ; 

 আন্তজিালিকভাযি টসিা প্রদাযনর টক্ষযত্র ইউলনভাস িাি টপাস্টাি ইউলনয়ন, ইন্টারন্যাশনাি লসলভি এলভযয়শন 

অগ িানাইযজশন, ইন্টারন্যাশনাি এযসালসযয়শন অি িাযভি এযজলন্সজ, ওয়াডি কাস্টমস অগ িানাইযজশন, 

ওয়ারশ কনযভনশন, শুল্ক কর্তিপক্ষ ও িাাংিাযদশ ব্যাাংক কর্তিক প্রণীি লনয়মািিী অনুসরণ এিাং সুষ্ঠু প্রযয়াগ 

লনলিিকযল্প িদারলকর ব্যিস্থা গ্রহণ; 

 ইউলনভাস িাি টপাস্টাি ইউলনয়যনর লনয়মািিী, আন্তজিালিক ডাক ও কুলরয়ার সালভ িস সম্পলকিি আধুলনক 

ধারণা, টসিার মাযনান্নয়ন, লডলজোি প্রযুলির ব্যিহার, সালভ িস উন্নয়যন গযিষণা, প্রলশক্ষণ ইিযালদ লিষযয় 

পরামশ ি প্রদান।   

 এ  ািি টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ টমাে ১৪৭ টি িাইযসন্স ইসুয করা হযয়যছ। 

এর মযধ্য ৬০ টি আন্তজিালিক,  ২৯ টি অভযন্তরীণ এিাং অনযিাড ি ২৯ টি অপাযরের রযয়যছ।  

অর্ ি িৎসর ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

আয় (হাজার োকা) ৬৮,৩৫ ৫০,১৭ ৭৫,৩৫ 
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ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর 

রাজস্ব িরাদ্দ/ আয় ও ব্যয় 

র্তিীয় অধ্যায় 
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৩. অনুন্নয়ন িাযজে ২০১৫-১৬ 

২০১৫-১৬ অর্ ি িছযরর সাংযশালধি িাযজযে এ লিভাগসহ দপ্তর/সাংস্থার অনুকূযি ৭৫২,৮৬,৬৭,০০০ (সািশি একান্ন 

টকাটি টচৌলত্রশ িক্ষ লিন হাজার) োকা িরাদ্দ লছি। লিভাগ ও দপ্তর/সাংস্থার অনুকূযি িরাযদ্দর লিন্যাস ও প্রকৃি ব্যয় 

লনম্নরূপোঃ 

২০১৫-১৬ অখিিৎসযর রাজস্ব খাযি অনুন্নয়ন িাযজে িরাদ্দ ও ব্যয় (অাংকসমূহ হাজার োকায়) 

  িরাদ্দ প্রকৃি ব্যয় 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ ১১,৫২,৩০ ৮,০৮,৮০ 

ডাক অলধদপ্তর ৬৮৪,৫০,০০ ৬৬৫,৪৭,২৭ 

টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর ৫৪,৬১,৭৩ ১৯,৯৯,১০ 

টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস  ৭০,০০ ৪৯ 

টমাে ৭৫১,৩৪,০৩ ৬৯৩,৫৫,৬৬ 

৩.১ রাজস্ব িক্ষযমাত্রা ও আদায় 

২০১৫-১৬ অখিিৎসযর রাজস্ব িক্ষযমাত্রা ও আদায় (অাংকসমূহ হাজার োকায়) 

  িক্ষযমাত্রা প্রকৃি আদায় 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ (টমইলিাং অপাযরের ও 

কুলরয়ার সালভ িস িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ সহ) 

১০,১৯,৭৩ ৯২,৭০ 

ডাক অলধদপ্তর ২৭৮,১৮,০৮ ৩০১,১৮,২৯ 

িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন ৪১৭৯,০০.০০ ৪১৪১,৯৮,৮৭  

িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিোঃ  ১৭,৩৭,৮৪ লডলভযডন্ট এর পলরমাণ লনধ িারণ প্রলক্রয়াধীন 

িাাংিাযদশ সািযমলরন টকিি টকাম্পালন লিোঃ ৪০,৫৭,০৪ লডলভযডন্ট এর পলরমাণ লনধ িারণ প্রলক্রয়াধীন 

িাাংিাযদশ টকিি লশল্প লিোঃ ৩,৪৭,৩৬ লডলভযডন্ট এর পলরমাণ লনধ িারণ প্রলক্রয়াধীন 

টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড ৫,৭৮,২৪ লডলভযডন্ট এর পলরমাণ লনধ িারণ প্রলক্রয়াধীন 

টমাে ৪৫৩৪,৫৮,২৯  ৪৪৪৪,০৯,৮৬ 

৩.২ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর লিগি কযয়ক িছযরর রাজস্ব আয় 
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২০১৫-১৬ অর্ িিছযর ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাযগর উযেখয াগ্য 

পদযক্ষপ ও অজিযনর সাংলক্ষপ্ত িালিকা 

চতুর্ ি অধ্যায় 
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৪.১ টেলিয াগায াগ খাযি অিকাঠাযমাগি উন্নয়ন ও নতুন প্রযুলির অলভয াজন  

 িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে-১ উৎযক্ষপযণর িযক্ষয গি ১১ নযভম্বর ২০১৫ িালরযখ স্যাযেিাইে প্রস্তুি, উৎযক্ষপণ ও 

গ্রাউন্ড টস্টশন স্থাপযনর জন্য ফ্রাযন্সর Thales Alenia Space এর সাযর্ চুলি সম্পাদন করা হযয়যছ । 

 স্যাযেিাইে উৎযক্ষপযণর জন্য পরামশ িক প্রলিষ্ঠান Space Partnership International এর সাযর্ চুলির 

টময়াদ বৃলদ্ধ করা হযয়যছ। 

 “১০০০ টি ইউলনয়যন অপটিকযাি  াইিার স্থাপন” প্রকযল্পর আওিায় প্রায় ৭,১৫৪ লকোঃলমোঃ অপটিকযাি  াইিার 

স্থাপন কাযজর মযধ্য ৫,৪৬১ লকোঃলমোঃ সম্পন্ন হযয়যছ এিাং ১০০৭ টি ইউলনয়যনর মযধ্য ৩৯৪ টি ইউলনয়যন 

 ন্ত্রপালি স্থালপি হযয়যছ । 

 ২৯০ উপযজিা প্রকযল্পর আওিায় টমাে ৭৪৬০ লকোঃলমোঃ কাযজর মযধ্য ৩,৪০০ লকোঃলমোঃ অপটিকযাি  াইিার 

স্থালপি হযয়যছ এিাং ৩৪৯ টি স্থাপনার মযধ্য ৬২ টি স্থাপনায়  ন্ত্রপালি স্থাপন সম্পন্ন হযয়যছ ।  

 ’’টেলিয াগায াগ টনেওয়াকি উন্নয়ন’’ প্রকযল্পর আওিায় Gigabit Passive optical Network 

(GPON), লভলিক FTTx (Ofiice/home/building) System চালু করা হযয়যছ।এর মাধ্যযম একই 

িাইযন Triple Play (Voice, Data and Video) সালভ িস পাওয়া  াযি। 

 সািযমলরন টকিি এর ব্যান্ডউইডর্ িহযনর জন্য ঢাকা ও কক্সিাজাযরর মযধ্য লিটিলসএি ও পাওয়ার লগ্রড 

টকাম্পালন লিলমযেযডর (প্রযেকশন) অপটিকযাি  াইিার ব্যিহাযরর মাধ্যযম লিযমান ৪০ Gbps ক্ষমিার 

িিিমান অপটিকযাি  াইিার িান্সলমশন লিাংকযক ২৪০ Gbps ক্ষমিায় রূপান্তর করা হযয়যছ। 

 িথ্য ও ট াগায াগ প্রযুলি লিভাগ কর্তিক িাস্তিায়নাধীন ইনয া সরকার প্রকযল্পর জন্য ৬টি লিভাগ হযি ঢাকা 

প িন্ত ৪.৪০৮ Gbps, টজিা হযি লিভাগ প িন্ত টমাে ৫.৯২৮ Gbps ব্যান্ডউইডর্ প্রদাযনর কাজ প্রায় সম্পন্ন 

করা হযয়যছ। প্রলিটি উপযজিা হযি টজিা প িন্ত ৮ Mbps কযর টমাে ২৫৫ টি উপযজিার জন্য ব্যান্ডউইডর্ 

প্রদাযনর কাজ চিমান আযছ। 

 পটুয়াখািী টজিার কুয়াকাোয় টদযশর লিিীয় সািযমলরন টকিি SEA-ME-WE-5 এর ‘টকিি ল্যালন্ডাং 

টস্টশন’ স্থাপযনর কাজ ইযিামযধ্য টশষ হযয়যছ।  

 জনগযণর লনকে স্বল্পমুযল্য ইন্টারযনে টসিা টপৌৌঁছাযনার িযক্ষয লিটিলসএি, লপলজলসলি, টরিওযয় এিাং ২টি 

টিসরকালর প্রলিষ্ঠানযকও Nationwide Telecommunication Transmission Network 

(NTTN) িাইযসন্স প্রদান করা হযয়যছ।  

৪.২ টেলিয াগায াগ ও িথ্যপ্রযুলি ব্যিহাযর সুরক্ষা ও লনরাপিা লনলিিকরণ  

 ৩০ জুন ২০১৬ প িন্ত প্রায় ১২ টকাটি ১০ িক্ষ SIM/RUIM এর িাযয়াযমলিক পদ্ধলিযি জািীয় পলরচয়পযত্রর 

সাযর্  াচাইপূি িক লনিন্ধন/ পুনোঃলনিন্ধন সম্পন্ন হযয়যছ।    

 SIM লনিন্ধযন গ্রাহকগযণর জািীয় পলরচয়পযত্রর িথ্য  াচাই এর জন্য গি ০৩ নযভম্বর ২০১৫ িালরযখ  

টদযশর ছয়টি টমািাইি টসিা প্রদানকারী অপাযরের লনি িাচন কলমশযনর সাযর্ লিপক্ষীয় চুলি স্বাক্ষর কযরযছ। 

 গি ১৬ লডযসম্বর ২০১৫ িালরযখ সারা টদযশ আনুষ্ঠালনকভাযি িাযয়াযমলিক পদ্ধলিযি জািীয় পলরচয়পযত্রর 

সাযর্  াচাইপূি িক SIM/RUIM টরলজযিশন চালু হযয় ৩১ টম ২০১৬ িালরযখ সুষ্ঠুভাযি সম্পাদন করা 

হযয়যছ। এর  যি টমািাইি ট াযন হুমলক, চাঁদািালজ, জলঙ্গ অর্ িায়ন ইিযালদ অপরাধমূিক কম িকাণ্ড িহুিাাংযশ 

হ্রাস টপযয়যছ। 

 IIG এিাং ISP প িাযয় িাইযসলন্সাং গাইডিাইন অনুসাযর Lawful Interception এিাং নজরদালর 

টজারদারকরযণ লিটিআরলস-টক লনযদ িশনা প্রদান করা হযয়যছ।  

 সামালজক টনেওয়ালকিাং সাইেসমূযহ সমাজ ও টদশ লিযরাধী প্রচারণা টরাযধ মলনেলরাং ও প্রলিহিকরযণর িযক্ষয 

ট সবুক, গুগি, মাইযক্রাস ে  এিাং অন্যান্য অনিাইন মাধ্যমসমূযহর কর্তিপযক্ষর সাযর্ সমযঝািার উযযাগ 

গ্রহণ করা হযয়যছ। 
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৪.৩ সাশ্রয়ী ও উন্নি মাযনর টসিা লনলিিকরণ  

 টেলিয াগায াগ টসিার মান উন্নয়যনর জন্য কি ড্রপ টরাধ, টনেওয়াযকির মান বৃলদ্ধ, লিটিআরলসর QoS সাংক্রান্ত 

লনযদ িশনা টমযন চিা, গ্রাহক কর্তিক অিালিি প্যাযকজ িন্ধকরণ , কলপরাইে িঙ্ঘন টরাধ ইিযালদ লিষযয় 

লনযদ িশনা প্রদান করা হযয়যছ। কি ড্রযপর টক্ষযত্র কি লমলনে ট রি প্রদাযনর জন্য লনযদ িশনা প্রদান করা হযয়যছ। 

 ১িা টসযপ্টম্বর ২০১৫ হযি লিটিলসএি এর গ্রাহক প িাযয় প্রলি Mbps ইন্টারযনে ব্যান্ডউইডযর্র মালসক চাজি 

২,৮০০ োকা হযি কলমযয় সি িলনম্ন ৪০০ োকা লনধ িারণ করা হযয়যছ। 

  লিএসলসলসএি IP Transit এর টক্ষযত্র হ্রাসকৃি মূল্য ১িা টসযপ্টম্বর ২০১৫ হযি কা িকর কযরযছ। িিিমাযন 

IIG প িাযয় প্রলি Mbps IP Transit এর মালসক চাজি সি িলনম্ন ৬২৫ োকা। 

৪.৪ টেলিয াগায াগ ও িথ্য প্রযুলির ব্যিহার ও টসিার আওিা বৃলদ্ধ  

 টমািাইি গ্রাহক সাংখ্যা ২০১৫ সাযির ১২.৬৮ টকাটি হযি বৃলদ্ধ টপযয় জুন ২০১৬ প িন্ত ১৩.১৪ টকাটিযি উন্নীি 

হযয়যছ। জুন ২০১৬ প িন্ত িাাংিাযদযশ টেলিযডনলসটি ৮২.১৭%  া ২০১৫ সাযি ৮১.৯৩% লছি।  

 ইন্টারযনে গ্রাহক সাংখ্যা ২০১৫ সাযির ৪.৮৩ টকাটি  হযি বৃলদ্ধ টপযয় জুন ২০১৬ প িন্ত প্রায় ৬.৩৩ টকাটিযি 

উন্নীি হযয়যছ। জুন ২০১৬ প িন্ত িাাংিাযদযশ ইন্টারযনে টডনলসটি ৩৯.৭%  া ২০১৫ সাযি ৩০.৫৬% লছি। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গি ২৫ নযভম্বর ২০১৫ িালরযখ গণভিযন লভলডও কন াযরযন্সর মাধ্যযম িািমলনরহাযের 

দহগ্রাম ও আঙ্গরযপািায় গ্রামীনয ান কর্তিক স্থালপি 3G টনেওয়াকি উযিাধন কযরন। 

  ‘.িাাংিা’ IDN চালুর িযক্ষয Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN) এিাং  Internet Assigned Numbers Authority (IANA) এর সাযর্ Root Zone 

Delegation সম্পন্ন হযয়যছ। সি িযশষ ধাপ লহসাযি ICANN এর টিাড ি সভায় ‘.িাাংিা’ চালুর লিষয়টি 

অনুযমালদি হযি হযি। এর জন্য IANA এর চালহদা অনু ায়ী প্রযয়াজনীয় ডকুযমন্ট টপ্ররণ করা হযয়যছ এিাং 

ট াগায াগ অব্যাহি রযয়যছ।   

গি ২১ অযক্টাির ২০১৫ িালরযখ প্রধানমন্ত্রীর িথ্য  ও ট াগায াগ প্রযুলি লিষয়ক মাননীয় উপযদিা ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাযগ জািীয় পলরচয়পযত্রর সাযর্  াচাইপূি িক িাযয়াযমলিক পদ্ধলিযি SIM/RUIM 

লনিন্ধযনর পরীক্ষামূিক কা িক্রটমর উযিাধন কযরন। 
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৪.৫ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টমািাইি টসিাদানকারী প্রলিষ্ঠান ‘টেলিেক’ এর উন্নয়ন  

 গি ৮ মাচ ি ২০১৬ িালরযখ আনুষ্ঠালনকভাযি নতুন টিাযগাসহ টেলিেক এর লর-ব্র্যালন্ডাং ও লর-ভযালম্পাং এর 

কা িক্রম শুরু করা হযয়যছ। 

 লডিার ম্যাযনজযমন্ট লসযস্টম (DMS)  ইযিামযধ্য টেলিেযকর ৬০% লডলিলিউশন ব্যিস্থায় Install করা 

হযয়যছ এিাং অিলশি লডলিলিউশন ব্যিস্থায় দ্রুিিম সমযয় এটি চালু করা হযি। 

 গি এক িছযর টেলিেযকর কাস্টমার টকয়ার এর সাংখ্যা ৬৪ টি হযি ৮৬ টি টি উন্নীি করা হযয়যছ এিাং 

লরযেইিার এর সাংখ্যা ২৬,০০০ হযি ৩৬,২৫৬ এ উন্নীি করা হযয়যছ। 

 টেলিেক দুগ িম পাি িিয এিাকায় টনেওয়াকি স্থাপযনর সরকাযরর লভশন িাস্তিায়যনর জন্য গুরুযের সাযর্ লিযশষ 

পদযক্ষপ গ্রহণ কযর।  যি অল্প সমযয়র মযধ্য টেলিেক ৩টি পাি িিয টজিায় ২৫টি উপযজিায় সিকটিযিই 

টনেওয়াকি চালু করযি সক্ষম হয়। উযেখ্য ট , িিিমাযন পাি িিয এিাকায় ৮০% গ্রাহক টেলিেক টমািাইি 

ব্যিহার করযছ,  া পাি িিয অঞ্চযির আর্ ি-সামালজক উন্নয়ন সাধযন লিযশষ ভূলমকা পািন করযছ।  

 এসএসলস, এইচএসলস/সমমান সকি টিাড ি, প্রার্লমক ও লনম্ন মাধ্যলমক সমাপনী পরীক্ষা, সকি টমলডকযাি ও 

জািীয় লিিলিযািযয়র সকি পরীক্ষার  িা ি প্রকাযশ টেলিেক সহায়িা প্রদান করযছ। 

 টেলিেক ১০টি লশক্ষাযিাযড ির অল লসয়াি ওযয়ি-সাইে টহাস্ট কযরযছ।  ার মাধ্যযম টদযশর সি িস্তযরর 

জনসাধারণ উপকৃি হযে।  

 কলমউলনটি লিলনক এর টসিার লিষযয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর টরকড িকৃি ভযয়স গ্রাম প িাযয় প্রায় ৩ (লিন) টকাটি 

গ্রাহযকর কাযছ OBD (Outbound Dialer) কযির মাধ্যযম টপৌৌঁযছ টদয়া হযয়যছ। এর মাধ্যযম সাধারণ 

জনগণ কলমউলনটি লিলনক সম্পযকি জানযি পাযরন এিাং কলমউলনটি লিলনক হযি লচলকৎসা গ্রহযণর জন্য 

উৎসালহি হন। 

 Cell Broadcast- এর মাধ্যযম লসরাজগঞ্জ এিাং কক্সিাজার টজিায় Disaster Management  

Bureau-এর পাইিে প্রকযল্পর আওিায় দুয িাযগর আগাম িািিা প্রচার করা হয়। এই আগাম িািিা টপযয় মানুষ 

লনরাপদ আশ্রযয় সযর ট যি টপযরযছ এিাং প্রাণহালনর আশাংকা অযনকাাংযশ কযম টগযছ।  

 SMS এর মাধ্যযম পেী লিদুযৎ সলমলির লিদুযৎ লিি পলরযশাধ, SMS টভাটিাং, SMS এর মাধ্যযম দুয িাগ 

ব্যিস্থাপনা বুযযরার কা িক্রম পলরচািনা ও টসিা প্রদান কযর আসযছ। টদযশর সকি কযিজ ও লিিলিযািযয়র 

ছাত্র-ছাত্রীযদর জন্য স্বল্পমূযল্য ডাো ও ভযয়স কযির জন্য িণ িমািা নামক লিযশষ প্যাযকজ চালু করা হযয়যছ। 

৪.৬ ডাক টসিার আধুলনকায়ন ও িথ্যপ্রযুলির মাধ্যযম টসিার লিস্তার 

 টপাস্ট অল যসর মাধ্যযম টমািাইি মালন অড িার সালভ িস প্রদান করা হযয়যছ। িিিমাযন সমগ্র টদযশ ২৭৫০ টি 

লিলভন্ন টশ্রণীর ডাক যর (সকি টজিার প্রধান ডাক র, সকি উপযজিা ডাক র ও লনি িালচি লকছু ডাক যর) এ 

সালভ িসটি চালু আযছ।  

 হ রি শাহজািাি আন্তজিালিক লিমান িির, ঢাকা এর এয়ারযপাে ি সটি িাং অল যস ডাক ব্যাগ সঠিক সমযয় 

চিাচি ও সময় লনয়ন্ত্রযণর জন্য টলািাি মলনেলরাং লসযস্টম (লজএমএস) চালু করা হযয়যছ। 

 কযাশ কাযড ির িালণলজযক কা িক্রম শুরু করা হযয়যছ। লকউ কযাশ টনেওয়াযকির আওিাধীন ২৬ টি ব্যাাংযকর 

১৩০০ টি এটিএম বুযর্ টপাস্টাি কযাশ কাড ি টসিা চালু করা হযয়যছ। টদযশর সকি টজিা/উপযজিা টপাস্ট 

অল সসহ লিভাগীয় গুরুেপূণ ি সাি টপাস্ট অল স সমূযহর ১ হাজার ৩৪৬ টি অল যস লপওএস (POS)  টমলশন 

এর মাধ্যযম টপাস্টাি কযাশ কাড ি টসিা চালু আযছ।  

 ‘‘টপাস্ট-ই-টসন্টার  র রুরাি কলমউলনটি’’ শীষ িক প্রকযল্পর আওিায় জুন ২০১৬ প িন্ত ৫,৫০৬ টি টপাস্ট ই-

টসন্টার চালু করা হযয়যছ।  
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 স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণািযয়র িত্ত্বািধাযন Income Support Program for the 

Poorest (ISPP) প্রকযল্পর অধীযন টপাস্ট ই-টসন্টাযরর মাধ্যযম ময়মনলসাংহ, জামািপুর, টশরপুর, কুলেগ্রাম 

ও গাইিান্ধা টজিার প্রায় ৬ িক্ষ উপকারযভাগীর ভািা লিিরযণর জন্য স্থানীয় সরকার লিভাযগর সাযর্ ডাক 

লিভাযগর চুলি স্বাক্ষলরি হযয়যছ। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লনযদ িশনা অনু ায়ী সামালজক লনরাপিা ভািাসমূহ গ্রামীণ টপাস্ট অল স ও টপাস্ট ই-

টসন্টার এর মাধ্যযম পলরযশাযধর লনলমি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািয় ও A2I এর সহয ালগিায় োঙ্গাইি টজিার 

নাগরপুর উপযজিায় ২০১৫-১৬ অর্ ি িছযরর লিধিা ভািা, িয়স্ক ভািা, অসেি প্রলিিন্ধী ভািা পাইিে 

লভলিযি টপাস্টাি কযাশ কাযড ির মাধ্যযম লিিরণ শুরু হযয়যছ। 

 ৯৪টি িথ্য প্রযুলি লনভির গ্রামীণ ডাক র লনম িাণ সমাপ্ত হযয়যছ। এছাো ৬৬টি ডাক যরর কাউন্টার সালভ িসসমূহ 

অযোযমযেড করা হযয়যছ। 

৪.৯ প্রালিষ্ঠালনক উন্নয়ন  

 টেলিয াগায াগ খাযি দক্ষ জনিি সৃলি এিাং সরকারযক নীলিলনধ িারণ ও িাস্তিায়যন সহায়িার জন্য গি জুন 

২০১৫ িালরযখ সৃলজি টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযরর কা িক্রম ০৯ টসযপ্টম্বর ২০১৫ হযি চালু করা হযয়যছ ।  

 ‘িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে’ এর কালরগলর ও িালণলজযক পলরচািনার জন্য সরকালর মালিকানাধীন একটি টকাম্পালন 

গঠযনর উযযাগ গ্রহণ করা হযয়যছ। 

৪.১০ আইন / লিলধ / নীলিমািা/ গাইডিাইন প্রণয়ন এিাং/অর্িা সাংযশাধন  

 জািীয় ব্রডব্যান্ড নীলিমািায় ব্রডব্যাযন্ডর সাংজ্ঞা ১ Mbps এর স্থযি ৫ Mbps লনধ িারণ করা হযয়যছ। 

 টমািাইি নাম্বার টপাে িালিলিটি সাংক্রান্ত িাইযসলন্সাং গাইডিাইন চূোন্তভাযি অনুযমালদি হযয়যছ। অলি শীঘ্রই 

িাইযসযন্সর লনিাম অনুলষ্ঠি হযি। 

 জািীয় টেলিয াগায াগ নীলিমািা-২০১৬ এর চূোন্ত খসো মলন্ত্রপলরষদ কর্তিক অনুযমালদি হযয়যছ।  

৪.৭ টেলিয াগায াগ খাযি অনিধ কা িক্রম টরাধ  

 অনিধ লভওআইলপ টরাধকযল্প ২০১৬ সাযি ৭টি অলভ ান পলরচািনা করা হযয়যছ।  

 জানুয়ালর ২০০৭ টর্যক জুন ২০১৬ প িন্ত অনিধ কি োলম িযনশযন ব্যিহৃি সি িযমাে ১,৪৫,৯৯,৬৪৪ টি SIM/

RUIM িন্ধ করা হযয়যছ। এর মযধ্য Self Regulation এর মাধ্যযম শনািকৃি ১,২৬,২০,৭৯৮ টি, SIM-

Box Detection System এ শনািকৃি ১৭,৫২,৫১২ টি এিাং অলভ ান পলরচািনাকাযি ২,২৬,৩৩৪ টি 

SIM/RUIM িন্ধ করা হয়।  

 ২০১৫-২০১৬ অর্ ি িছযর নকি ও অনিধভাযি আমদালনকৃি টমািাইি টসে িাজারজািকরযণর লিরুযদ্ধ ব্যিস্থা 

টনওয়া হযয়যছ। ইযিামযধ্য লিটিআরলস কর্তিক র যাি এর সহায়িায় টিশ কযয়কটি অলভ ান পলরচািনা করা 

হযয়যছ। অনিধ টমািাইি টসে লিক্রয় িন্ধকরযণ কা িক্রম অব্যাহি রযয়যছ। 

৪.৮ টেলিয াগায াগ  ন্ত্রপালি ও সরঞ্জামালদ উৎপাদযন টদশীয় সক্ষমিা বৃলদ্ধ  

 িাাংিাযদশ টকিি লশল্প সাংস্থায় স্থালপি অিযাধুলনক প্রযুলির অপটিকযাি  াইিার টকিি ম্যানু যাকচালরাং 

িাযন্টর উৎপাদন ক্ষমিা বৃলদ্ধর জন্য প্রায় ৩.০০ টকাটি োকা ব্যযয় একটি নতুন ‘Sheathing Line Ma-

chine’ স্থাপন করা হযয়যছ। 

 টেলিয ান লশল্প সাংস্থা উচ্চ ক্ষমিাসম্পন্ন Core i5 এিাং Core i7 প্রযসসর সমৃদ্ধ টদাযয়ি ল্যাপেপ সাংয াজন 

কযর িাজারজাি করযছ। টেলশস কর্তিক উৎপালদি ল্যাপেযপ আধুলনক ও লিদুযৎ সাশ্রয়ী মাদারযিাড ি ব্যিহার 

করা হযে এিাং ব্যাোলরর ব্যাকআপ ক্ষমিা উন্নীি করা হযয়যছ। 



ডাক ও  টেলিয াগায াগ লিভাগ   www. ptd.gov.bd                                                                               

 

69 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৫-১৬ 

৪.১১ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর ভলিষ্যি পলরকল্পনা 

 একটি লনরিলেন্ন ও উন্নি টেলিয াগায াগ ব্যিস্থা লনলিি করার জন্য ২০১৭ সাযির লডযসম্বযরর মযধ্য 

মহাকাযশ িাাংিাযদযশর লনজস্ব স্যাযেিাইে “িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে-১” উৎযক্ষপণ। 

 গ্রাহক টসিার মাযনান্নয়যনর জন্য গ্রাহযকর ট ান নাম্বার সুরক্ষার িযক্ষয Mobile Number Portability 

(MNP) িাইযসন্স প্রদাযনর জন্য লনিাযমর ব্যিস্থাকরণ। 

 Cyberspace এিাং Internet লভলিক সাইিারক্রাইম প িযিক্ষণ ও অপরাধ প্রলিহিসহ সকি প্রকার 
িযথ্যর লনরাপিা লনলিি করযণর িযক্ষয প্রযয়াজনীয় মলনেলরাং এিাং টরগুযিেলর ব্যিস্থা স্থাপন করিোঃ এর 
কা িক্রম পলরচািনা।  

 ভলিষ্যৎ প্রযুলি  র্া LTE/4G এর জন্য  যর্াপযুি ব্যাযন্ডর িরঙ্গ লনিাযমর ব্যিস্থা গ্রহণ। 

 “দুগ িম এিাকায় ১০০০টি ইউলনয়ন পলরষযদ অপটিকযাি  াইিার টকিি টনেওয়াকি উন্নয়ন” প্রকল্পটি 

অনুযমালদি হযি ৪৯ টি টজিার ১২৮ টি উপযজিার ১০০৫ টি ইউলনয়ন পলরষযদ  অপটিক  াইিার কযািি 

টনেওয়াকি  এিাং ৫ টি টজিার ১২ টি দুগ িম উপযজিায় টরলডও লিাংক স্থাপযনর মাধ্যযম প্রিযন্ত অঞ্চযি ব্রডব্যান্ড 

ইন্টারযনে স্থাপন।    

 িাাংিাযদশ টকিি লশল্প লিলমযেড কর্তিক HDPE Silicone Duct টমলশন হযি িালণলজযকভাযি পে 

উৎপাদনপূি িক িাজারজাি করণ। 

 টদযশর সি িত্র প্রিযন্ত অঞ্চি প িন্ত 3G টনেওয়াকি লিস্তৃলিকরণ এিাং 4G টসিা চালুকরণ। 

গণপ্রজািন্ত্রী িাাংিাযদযশর মহামান্য রাষ্ট্রপলি লিি টেলিয াগায াগ ও িথ্য সাং  লদিস, ২০১৬ এর উযিাধনী 

অনুষ্ঠাযন স্মারক ডাকটিযকে অিমুি করযছন। 
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২০১৫-১৬ অর্ ি িছযর ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাযগর অধীন উন্নয়ন 

প্রকল্পসমূহ 

পঞ্চম অধ্যায় 
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৫. ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর প্রকল্প িাস্তিায়ন সার-সাংযক্ষপ 

৫.১ লিলভন্ন দপ্তর/সাংস্থার এলডলপভুি প্রকল্প 

িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন (লিটিআরলস) 

ক্র

লম

ক 

প্রকযল্পর নাম টময়াদ 

প্রাক্কলিি ব্যয় 

(লপএ/লজওলি) 

(িক্ষ োকায়) 

৩০ জুন, ২০১৬ প িন্ত িাস্তিায়ন 

অগ্রগলি (িক্ষ োকা) 

আলর্ িক টভৌি 

১ 
িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ 

প্রকল্প 

জুিাই ২০১৪

- জুন ২০১৭ 

২৯৬৭,৯৫.৭৭ 

(১৬৫২,৪৪.৪২/ 

১৩১৫,৫১.৩৫) 

৭৪৫,০০.৩৬ 

(১৭৭.১৭%) 
২৫.১০% 

২ 

কলমউলনযকশন ও ব্রডকালস্টাং 

স্যাযেিাইে উৎযক্ষপযণর 

প্রস্তুলিমূিক ও িত্ত্বািধায়ক 

কা িালদ 

জুিাই ২০১১

-জুন ২০১৮ 

১৪৬,৪১.৬৩ 

(লজওলি) 

৩২,৫৬.৩২ 

(৯৪%) 
২২.২৪% 

িাাংিাযদশ সািযমলরন টকিি টকাম্পালন লিলমযেড (লিএসলসলসএি) 

ক্র

লম

ক 

প্রকযল্পর নাম টময়াদ 

প্রাক্কলিি ব্যয় 

(লপএ/লজওলি) 

(িক্ষ োকায়) 

৩০ জুন, ২০১৬ প িন্ত িাস্তিায়ন 

অগ্রগলি (িক্ষ োকা) 

আলর্ িক টভৌি 

১ 
আঞ্চলিক সািযমলরন 

টেলিয াগায াগ প্রকল্প 

জুিাই ২০১৪-

জুিাই ২০১৭ 

৬৬০,৬৪.৩৪ 

(৩৫২,০০.০০/১৬৬,০০.০০) 

লনজস্ব অর্ ি ১৪২,৬৪.৩৪ 

৩৯২,৫২.৪৫ 

(৯৯.৯৬%) 

৪৫% 
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িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড (লিটিলসএি) 

ক্র

লম

ক 

প্রকযল্পর নাম টময়াদ 

প্রাক্কলিি ব্যয় 

(লপএ/লজওলি) 

(িক্ষ োকায়) 

৩০ জুন, ২০১৬ প িন্ত িাস্তিায়ন 

অগ্রগলি (িক্ষ োকা) 

 আলর্ িক টভৌি 

১ 

১০০০ ইউলনয়ন পলরষযদ 

অপটিকযাি  াইিার কযািি 

টনেওয়াকি উন্নয়ন 

জানুয়ালর ২০১২-

লডযসম্বর ২০১৬ 

৬৭৯,৮৭.০০ 

(লজওলি) 

২৮৫,১৫.৬৭ 

(৯৯.৯৬%) 
৮৫% 

২ 
উপযজিা প িাযয় অপটিকযাি 

 াইিার কযািি টনেওয়াকি উন্নয়ন 

জুিাই ২০১৩-

জুন ২০১৭ 

৫৯০,৬১.০০ 

( লজওলি) 

৫২,৩৯.২৪ 

(৯৭.৬২%) 
২৬% 

৩ 
লডলজোি িাাংিাযদযশ জন্য ব্রডব্যান্ড 

ওয়যারযিস টনেওয়াকি স্থাপন প্রকল্প 

মাচ ি ২০১৪ -  

জুন ২০১৭ 

৯৫৬,৮৪.২৪ 

(৬১২,১৫.০০/ 

৩৪৪,৬৯.২৪) 

৭২,৬৫.৯৪ 

(৯৯.৫৫%) 
৭.৫৯% 

৪ 
টেলিকমুলনযকশন  টনেওয়াকি উন্নয়ন 

প্রকল্প 

জুিাই ২০০৯- 

জুন ২০১৬ 

৬২২,৮৬.২৫ 

(১১৩,৫০.৭২/ 

৫০৯,৩৫.৫৩) 

৩৮,৬২.২১ 

(১০০.৭২%) 
৭.২৪% 

৫ 

লডলজোি িাাংিাযদযশর জন্য 

NGN লভলিক টেলিকলমউলনযকশন 

টনেওয়াকি স্থাপন প্রকল্প 

মাচ ি ২০১৪ -  

জুন ২০১৭ 

১৮৬১,১৫.০০ 

(৬১২,১৫.০০) 

৫.০০ 

(--) 
-- 

ডাক অলধদপ্তর 

ক্র

লম

ক 

প্রকযল্পর নাম টময়াদ 

প্রাক্কলিি ব্যয় 

(লপএ/লজওলি) 

(িক্ষ োকায়) 

৩০ জুন, ২০১৬ প িন্ত 

িাস্তিায়ন অগ্রগলি (িক্ষ োকা) 

 আলর্ িক টভৌি 

১ 
টপাস্ট ই-টসন্টার  র রুরাি 

কমুলনটি 

জানুয়ালর ২০১২ -   

জুন ২০১৭ 

৫৪০,৯৪.২৪ 

(লজওলি) 

৮৮,২৪.৯৪ 

(৯৯.৭২%) 
৬৪.৭৮% 

২ 
ির্প্রযুলি লনভির গ্রামীন ডাক র 

লনম িাণ 

জুিাই ২০১১-   

জুন ২০১৭ 

১২২,৯৫.৬০ 

(লজওলি) 

৮,৮১.৬০ 

(৭৯.৮৬%) 
২৫% 

৩ 
ডাক লিভাযগর কা িপ্রলক্রয়া 

স্বয়াংলক্রয়করণ 

জুিাই ২০০৮ -  

জুন ২০১৭ 

৫০,৫৯.০০ 

(লজওলি) 

৯২.৯৬ 

(৫০.৮০%) 
৫৬.৭২% 

৪ 
িাাংিাযদশ ডাক অলধদপ্তযরর সদর 

দপ্তর লনম িাণ 

জুিাই ২০১৪ -  

জুন ২০১৭ 

৫৪,৭২.০০ 

(লজওলি) 

৩৪.৬৩ 

(৯৮.৯৪%) 
২.৩৪% 

৫ 

িাাংিাযদশ ডাক লিভাযগর 

পলরিহন ব্যিস্থা শলিশািীকরণ 

প্রকল্প  

জানুয়ালর ২০১৫-   

জুন ২০১৭ 

৭৮,৩৭.০০  
(লজওলি) 

৪৯৯.৮১ 

(৯৯.৯৬%) 
৬.৩৮% 
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৫.২ িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে প্রকযল্পর সি িযশষ িাস্তিায়ন অগ্রগলি 

গি ১৬ টসযপ্টম্বর ২০১৪ িালরযখ ২৯৬৭.৯৫ টকাটি োকা প্রাক্কলিি ব্যযয়র ‘িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ’ শীষ িক 

প্রকল্পটি ECNEC কর্তিক অনুযমালদি হয়। এ প্রকযল্পর আওিায় ‘িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে লসযস্টম’ ক্রযয়র জন্য 

উনু্মি দরপযত্রর মাধ্যযম লনি িালচি ট াগ্য দরদািা  Thales Alenia Space France এর সাযর্ গি ১১ 

নযভম্বর ২০১৫ িালরযখ চুলি স্বাক্ষলরি হয়। স্বাক্ষলরি চুলির আওিায় মূি কাজ সমূহ হি- স্যাযেিাইে লনম িাণ, 

স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ, দু’টি গ্রাউন্ড কযিাি টস্টশন লনম িাণ পূিি কাজ এিাং  ন্ত্রপালি স্থাপন, স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ 

ও উৎযক্ষপণ পরিিী ০১ িছযরর িীমা, স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ পরিিী ০৩ িছযরর গ্রাউন্ড টস্টশন পলরচািনা ব্যয়। 

এছাো “Preparatory Functions and Supervision in Launching a Communication and 

Broadcasting Satellite (First amended)” প্রকযল্পর আওিায় লনযয়ালজি যুিরাষ্ট্র লভলিক আন্তজিালিক 

পরামশ িক প্রলিষ্ঠান Space Partnership International (SPI), লিগি ২৯টশ মাচ ি ২০১২ টর্যক িঙ্গিন্ধু 

স্যাযেিাইে উৎযক্ষপযণ প্রযয়াজনীয় কালরগলর পরামশ ি টসিা প্রদান করযছ এিাং িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ 

পরিিী সময় ২৮ মাচ ি ২০১৮ িালরখ প িন্ত এ তিযদলশক পরামশ িক প্রলিষ্ঠান কালরগলর টসিা প্রদান কযর  াযি। 

৫.২.১ িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে এর সুলিধাসমূহ 

 সমগ্র িাাংিাযদযশর স্থি ও জিসীমায় লনরিলেন্ন টেলিয াগায াগ ও সম্প্রচার। 

 িিিমাযন লিযদশী স্যাযেিাইযের ভাো িািদ প্রযদয় িালষ িক ১৪ লমলিয়ন মালকিন ডিার সাশ্রয়। 

 িান্সপন্ডার িীযজর মাধ্যযম তিযদলশক মুদ্রা আয়। 

 টেলিয াগায াগ ও সম্প্রচার টসিার পাশাপালশ টেলিযমলডলসন, ই-িালন িাং, ই-এডুযকশন, লডটিএইচ প্রভৃলি টসিা 

প্রদান 

 প্রাকৃলিক দুয িাযগ টেযরলিয়াি অিকাঠাযমা ক্ষলিগ্রস্ত হযি সারাযদযশ লনরিলেন্ন ট াগায াগ সুলিধা প্রদান। 

 স্যাযেিাইযের লিলভন্ন টসিার িাইযসন্স ল  ও টস্পকিাম চাজি িািদ সরকাযরর রাজস্ব আয় বৃলদ্ধ। 

৫.২.২ িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইযের প্রার্লমক নকশা চূোন্তকরণোঃ  

িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে লসযস্টযমর প্রার্লমক নকশা অনু ায়ী ‘িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে’-এ টমাে ৪০ টি িান্সপন্ডার র্াকযি। 

এর মযধ্য ১৪ টি C-Band এিাং ২৬ টি Ku-Band িান্সপন্ডার। ১১৯.১° পূোঃ দ্রাোঃ অরলিোি টিাযকশন টর্যক 

িাাংিাযদশ, সাকিভুি টদশসমূহ, ইযিাযনলশয়া, ল লিপাইন এিাং ‘স্তান’ ভুি টদশ সমূযহর অাংশ লিযশষ কভাযরযজর 

আওিায় আসযি। গি ২-৭ লডযসম্বর ২০১৫ িালরযখ ফ্রাযন্সর ‘কান’ এ Bangabandhu Satellite-1 Pro-

gram Kick-off Meeting (KOM) অনুলষ্ঠি হযয়যছ।  
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পরিিীযি System Requirements Review (SRR) সহ লিলভন্ন ধারািালহক কা িক্রযমর অাংশ লহযসযি গি 

১৪-২২ মাচ ি ২০১৬ িালরযখ ফ্রান্স এ, িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে লসযস্টযমর “Preliminary Design Review 

(PDR)” অনুলষ্ঠি হযয়যছ। উি PDR এ িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইযের System Architecture, System ca-

pacity, C & Ku-band Payload, TCR Subsystem, User segment : VSAT Hub, User 
segment : OSS/BSS, PDR Satellite System Architecture, Satellite AIT overview, 
Product Assurance, Ground Control Segment এিাং initial satellite operations লিষযয় 

কালরগলর লরলভউ সম্পন্ন করা হযয়যছ।  প্রকযল্পর তিযদলশক পরামশ িক প্রলিষ্ঠান SPI, USA এর ০২ জন অলভজ্ঞ 

লিযশষজ্ঞ লনয়লমি ম্যানু যাকচালরাং  যালসলিটিযি লনম িাণ কাজ প িযিক্ষণ ও িদারক করযছন।  

৫.২.৪ প্রাইমালর ও টসযকন্ডালর গ্রাউন্ড কযিাি টস্টশযনর প্রার্লমক নকশা চূোন্তকরণ 

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), USA এর Falcon-9 রযকে ব্যিহার কযর 

যুিরাযষ্ট্র অিলস্থি িাযদর ০৩ টি িঞ্চ সাইযের ট যকাযনা একটি টর্যক িিিমান লশলডউি অনু ায়ী আগামী ১৬ 

লডযসম্বর ২০১৭ সাযি ‘িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে-১’ উৎযক্ষপণ করা হযি।  

৫.২.৩ িঞ্চ টভলহযকি চূোন্তকরণোঃ  

গি ১৪ জানুয়ালর ২০১৬ িালরযখ ঢাকায় িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে-১ এর গ্রাউন্ড টসগযমন্ট Kick-off Meeting 

(KOM) অনুলষ্ঠি হযয়যছ। এরপর, গি ৬-৭ জুন ২০১৬ িালরযখ ঢাকায় Bangabandhu Satellite-1 এর 

প্রাইমালর ও টসযকন্ডালর গ্রাউন্ড টস্টশযনর ‘Civil Work Design Review Meeting’ অনুলষ্ঠি হযয়যছ। 

িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে উৎযক্ষপযণর পর টসটি লনয়ন্ত্রণ কাযজ টেলিয াগায াগ স্টা  কযিজ, গাজীপুযর প্রাইমালর ও 

টিিবুলনয়া, রাঙ্গামাটিযি টসযকন্ডালর গ্রাউন্ড টস্টশন  স্থাপযনর জন্য স্থাপিয ও কাঠাযমা নকশা চূোন্ত করা হযয়যছ। 

নকশা অনু ায়ী ০২ টি গ্রাউন্ড টস্টশযনর লনম িাণ কাজ চিমান রযয়যছ।   

৫.২.৫ অপাযরটিাং টকাম্পালন গঠন  

স্যাযেিাইে উৎযক্ষপযণর পর এটি পলরচািনার জন্য টকাম্পালন “Bangabandhu Communication Satel-

lite Bangladesh Limited (BCSB)” গঠযনর প্রলক্রয়া চিমান রযয়যছ। টকাম্পালনর টিাযগা ও টিডমাকি 

অনুযমাদন করা হযয়যছ।  

িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ প্রকল্প অর্ িায়যন HSBC এর সাযর্ ঋণচুলি স্বাক্ষর 
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ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর লিলভন্ন 

কা িক্রযমর লচত্র 

ষষ্ঠ অধ্যায় 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক িািমলনরহাযের 

দহগ্রাম-আঙ্গরযপািায় টমািাইি ট ান 

অপাযরের গ্রামীনয াযনর 3G কা িক্রযমর 

উযিাধন। 

জািীয় সাংসযদর মাননীয় লস্পকার 

কর্তিক সাংসদ সদস্যগণ এিাং জািীয় 

সাংসদ সলচিািযয়র কম িকিিা/

কম িচারীযদর িাযয়াযমলিক পদ্ধলিযি 

SIM/RUIM লনিন্ধন/পুনোঃলনিন্ধন 

কা িক্রযমর উযিাধন।  

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর 

মাননীয় প্রলিমন্ত্রী কর্তিক একটি 

টমািাইি টসিাদানকারী প্রলিষ্ঠাযনর 

গ্রাহক টসিা টকযন্দ্র িাযয়াযমলিক 

পদ্ধলিযি SIM/RUIM লনিন্ধন/

পুনোঃলনিন্ধন কা িক্রম পলরদশ িন। 
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লসঙ্গাপুযর ট সবুক-এর এলশয়া প্যালসল ক 

অঞ্চযির প্রধান কা িািযয় ট সবুক 

কম িকিিাগযণর সাযর্ ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাযগর মাননীয় 

প্রলিমন্ত্রীর তিঠক।   

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর 

মাননীয় প্রলিমন্ত্রী কর্তিক অনিধ কি 

োলম িযনশন স্থাপনায় অলভ াযন 

অাংশগ্রহণ। 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর 

মাননীয় প্রলিমন্ত্রী কর্তিক ITU সদর 

দ িযর িাাংিাযদযশর পযক্ষ WSIS 

পুরস্কার গ্রহণ। 
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