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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

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

সুলিধা লনলিিকরণ এিাং কম িসাংস্থাযনর সুয াগ সৃলির িযক্ষয  র্া র্ 

প্রযুলি ব্যিোযরর মাধ্যযম সরকাযরর সকি অঙ্গীকার িাস্তিায়যনর একটি 

আধুলনক দশ িন। 

-প্রধানমন্ত্রী টশখ োলসনা 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

 িাণী 

অন্যান্য িছযরর ন্যায় ২০১৬-২০১৭ অর্ ি িৎসযর ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ এিাং 

এর আওিাধীন দপ্তর, সাংস্থা এিাং প্রলিষ্ঠানসমূযের  কা িক্রম, গৃেীি কম িসূিী, অজিন ও ভলিষ্যৎ 

কম িপলরকল্পনার িথ্য লনযয় প্রলিযিদন প্রকাযশর উযযাগযক স্বাগি জানালি। িালষ িক প্রলিযিদন  

প্রলিষ্ঠাযনর কম িকাণ্ড ও অগ্রগলি সম্পযকি সামলগ্রক ধারণা প্রদান এিাং সরকালর কা িক্রযম স্বিিা 

ও জিািলদলেিা লনলিি করযি একটি গুরুত্বপূণ ি ভূলমকা পািন কযর র্াযক।  
 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ট ালষি ‘Vision 2021’ িাস্তিায়যন সরকার স্বাস্থয, লশক্ষা, জনপ্রশাসন, 

ব্যিসা-িালণজয, জন-লনরাপত্তা ইিযালদ সকি টক্ষযত্র টেলিয াগায াগ ও িথ্যপ্রযুলির ব্যিোর 

লনলিি করযি টদশব্যাপী একটি কা িকর টেলিয াগায াগ ও িথ্য প্রযুলি অিকাঠাযমা গযে 

তুিযি কা িক্রম িালিযয়  াযি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গলিশীি টনর্তযত্ব ডাক, টেলিয াগায াগ ও 

িথ্যপ্রযুলি মন্ত্রণািয় যুগান্তকারী লিলভন্ন কম িসূলি গ্রেণ ও িাস্তিায়ন করযছ।  ইউলনয়ন 

পলরষদসমূেযক অপটিকযাি  াইিার টনেওয়াকি এর আওিায় আনা; সারাযদযশ ওয়যারযিস 

ব্রডব্যান্ড টনেওয়াকি স্থাপন, লিিীয় সািযমলরন কযািি স্থাপন; িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণসে 

নানালিধ কম িসূিী িাস্তিায়যনর মধ্য লদযয় জনযগাষ্ঠীর উন্নি জীিন লনলিি করার লিষযয় সরকার 

সাংকল্পিদ্ধ। টদশব্যাপী এ প িন্ত ৭০,০০০ লকযিালমোর অপটিকযাি  াইিার টনেওয়াকি স্থাপন 

করা েযয়যছ। 

 

িিিমাযন টমািাইি ট াযনর গ্রােক সাংখ্যা প্রায় ১৩.৭ টকাটি এিাং ইন্টারযনে গ্রােক সাংখ্যা প্রায় 

সাযে ৭.৩ টকাটি। িিিমাযন টদযশ টেলিযডনলসটি প্রায় ৮৪.৫ % ও ইন্টারযনে টডনলসটি প্রায় 

৪৫%।  সারাযদযশ প্রিযন্ত অঞ্চি প িন্ত ব্রডব্যান্ড টসিা িালুর জন্য ২৯০ টি উপযজিায় এিাং  ৯৮ 

টি উপযজিা েযি ১,১১০টি ইউলনয়যন অপটিকযাি  াইিার স্থাপন কাজ ইযিামযধ্যই টশষ 

েযয়যছ। মানসম্মি টেলিয াগায াগ টসিা লনলিিকরযণ গ্রােক অলভয াযগর দ্রুি সমাধান, কি 

ড্রযপ ক্ষলিপূরণ, টমািাইি নাম্বার টপাে িালিলিটি িাস্তিায়ন, ২০১৭ সাযির মযধ্য 4G টসিার 

িাইযসন্স প্রদান, দ্রুি MNP টসিা প্রদান ইিযালদ লিষযয়ও ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 

অগ্রালধকার লদযয় কা িক্রম পলরিািনা করযছ। 

 

প্রযুলির সেজিভযিার কারযণ এর অপব্যিোযরর মাধ্যযম জনগযণর লনরাপত্তা লিধান এিাং 

অপরাধমূিক কম িকাযণ্ড টমািাইি ট াযনর ব্যিোর হ্রাযসর িযক্ষয িাযয়াযমলিক পদ্ধলিযি জািীয় 

পলরিয়পযত্রর সাযর্ অনিাইযন  ািাইপূি িক SIM/RUIM লনিন্ধন িালু করা েযয়যছ। সাইিার 

লনরাপত্তা লনলিিকরযণ গুগি, ট সবুক, মাইযক্রাস ে সে অন্যান্য বিলিক প্রলিষ্ঠানসমূযের 

সাযর্ সেয ালগিার টক্ষত্র গযে টিািা এিাং টদযশ সাইিার লনরাপত্তার প্রযয়াজনীয় অিকাঠাযমা 

স্থাপন ও সযিিনিা সৃলিযিও সরকার কাজ কযর  াযি।  

 

সারাযদযশ ৮,৫০০ ডাক রযক টপাস্ট ই-টসন্টাযর রূপান্তর প্রলক্রয়া সম্পন্ন েযয়যছ। ডাক লিভাযগর 

উন্নয়যন নতুন টপাস্টাি ভযান ক্রয়, ডাক টসিা প্রলক্রয়া স্বয়াংলক্রয়করণ, পুরািন ডাক র সাংস্কার ও 

নতুন ডাক র লনম িাণ, টমািাইি মালন অড িার ও টপাস্টাি কযাশ কাড ি িালু করা, ডাক লিভাযগর 

মাধ্যযম ই-কমাস ি টডলিভালর প্রিিন ইিযালদ িহুলিধ কা িক্রম সম্পন্ন করা েযয়যছ। 
 

 

সা যের এ ধারািালেকিা রক্ষা কযর জালির লপিার স্বযের ক্ষুধা, দালরদ্রমুি, বিষম্যেীন ও 

জ্ঞানলভলত্তক টসানার িাাংিা গোই আমাযদর অঙ্গীকার। আলম ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-২০১৭ প্রকাশনার সা ে কামনা করলছ। 

 

জয় িাাংিা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংিাযদশ লিরজীিী টোক। 

 

 টিগম িারানা োলিম এম.লপ. 

প্রলিমন্ত্রী 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

 

প্রলি িছযরর ন্যায় ২০১৬-২০১৭ অর্ ি িৎসযর ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ এিাং 

এর আওিাধীন দপ্তর, সাংস্থা ও প্রলিষ্ঠানসমূযের কা িক্রম, গৃেীি কম িসূিী, অজিন ও ভলিষ্যৎ 

কম িপলরকল্পনার প্রলিযিদন প্রকাশ করযি টপযর আমরা আনলিি।  

 

“রূপকল্প ২০২১” এর িক্ষয পূরযণ জনগযণর টদারযগাোয় টসিা টপ ৌঁযছ টদয়ার উযদ্দশ্যযক সামযন 

টরযখ ‘লডলজোি িাাংিাযদশ’ গঠযন ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর  ভূলমকার লিষযয় আমরা 

অিযন্ত সযিিন।  

 

সরকাযরর আন্তলরক প্রযিিায়  আজ টদযশর ৯৯% টভ গলিক এিাকায় 2G এিাং ৪৫% এিাকায় 

3G টমািাইি টনেওয়াকি লিস্তৃি েযয়যছ। টদযশ টমািাইি ব্যিোরকারীর সাংখ্যা প্রায় ১৩.৭ 

টকাটি  ার মযধ্য প্রায় পাঁি টকাটি গ্রােক 3G টসিা গ্রেণ কযরযছন।  ডাো ও ইন্টারযনে ব্যিোযর 

গি ৮ িছযর বিপ্ললিক পলরিিিন সালধি েযয়যছ। ২০০৯ সাযি টদযশ মাত্র ৪০ িক্ষ ইন্টারযনে 

গ্রােক লছি। িিিমাযন িা ৭.৩ টকাটিযি উন্নীি েযয়যছ। ২০০৯ সাযি ট খাযন আন্তজিালিক 

ব্যান্ডউইডর্ ব্যিোযরর পলরমাণ লছি মাত্র ৭.৫ Gbps এখন িা ৪০০ Gbps  এরও টিশী। 

পাশাপালশ টদশীয় কনযেন্ট বৃলদ্ধ টপযয় টমাে ইন্টারযনে ব্যিোযরর প্রায় ৪০% এ উন্নীি েযয়যছ। 

সারাযদযশ ইউলনয়ন প িাযয় অপটিকযাি  াইিার স্থাপন, মোকাযশ লনজস্ব স্যাযেিাইে স্থাপন, 

লিিীয় সািযমলরন কযািি স্থাপনসে 4G, MNP ইিযালদ নতুন টসিা িালুর মাধ্যযম জ্ঞান 

লভলত্তক অর্ িনীলি ও বিষম্যেীন সমাজ ব্যিস্থা প্রলিষ্ঠার িযক্ষয ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 

লনরিস পলরশ্রম কযর  াযি। 

 

টেলিয াগায াযগর পাশাপালশ ডাক লিভাগযক প্রযুলির টছাঁয়ায় জনিান্ধি কযর গযে তুিযিও 

সরকার লিলভন্ন পদযক্ষপ গ্রেণ কযরযছ। প্রলিয ালগিার সক্ষমিা সৃলির পাশাপালশ জনসাধারযণর 

অিযন্ত কাযছ টর্যক টসিা প্রদাযন ডাক লিভাযগর ঐলিেযযক আমরা আিার ল লরযয় আনযি টিিা 

করলছ।      

 

টেলিয াগায াগ ও িথ্যপ্রযুলি ব্যিোযরর মাধ্যযম িিিমান সরকার ট ালষি ‘লডলজোি 

িাাংিাযদশ’ এর িক্ষয পূরযণ সাশ্রয়ী ও সাি িজনীন আধুলনক প্রযুলির উন্নি মাযনর 

টেলিয াগায াগ টসিা জনগযণর টদারযগাোয় টপ ৌঁযছ টদয়ার িযক্ষয ডাক ও টেলিয াগায াগ 

লিভাগ সদা সযিি।  

 

এ প্রলিযিদন প্রকাশনার সাযর্ সাংলিি সকিযক আন্তলরক ধন্যিাদ জ্ঞাপন করলছ। 

মুখিন্ধ 

 

 শ্যাম সুির লসকদার 

সলিি 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 



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

 

9
 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

টমাসাাঃ ইসমি আরা জাোন            

যুগ্ম সলিি (প্রশাসন)                 

আহ্বায়ক, সম্পাদনা পষ িদ 

মুোম্মদ আব্দুি োন্নান             

উপসলিি (ডাক-১)             

সদস্য 

আলমনুি েক                      

লসলনয়র সেকারী সলিি (প্রশাসন-৩)                 

সদস্য 

টমাাঃ আব্দুি মান্নান                     

সেকারী প্রধান                       

সদস্য 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 

িাাংিাযদশ সলিিািয়, 

আব্দুি গলণ টরাড, ঢাকা-১০০০। 

       +৮৮০ ২ ৯৫১১০৪৩ 

       +৮৮০ ২ ৯৫১৫৫৯৯ 

        info@ptd.gov.bd 

সম্পাদনা পষ িদ 

ট াগায াগ  

সম্পাদকীয় 

 ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর ২০১৬-১৭ অর্ ি িছযরর িালষ িক প্রলিযিদন প্রকাযশর জন্য  ারা 

িথ্য লদযয় সেয ালগিা কযরযছন িাযদরযক সম্পাদনা পষ িযদর পক্ষ টর্যক আন্তলরক কৃিজ্ঞিা জানালি। 

প্রলিযিদনটি প্রকাযশর িযক্ষয সালি িক পৃষ্ঠযপাষকিা ও লনযদ িশনা প্রদাযনর জন্য মাননীয় প্রলিমন্ত্রী ও 

সম্মালনি সলিি মযোদযয়র প্রলি সম্পাদনা প িদ অযশষ কৃিজ্ঞ।  

 প্রলিযিদযন টমাে ছয়টি অধ্যাযয় লিষয়সমূে উপস্থালপি েযয়যছ।  লিভাগ পলরলিলি, দপ্তর/সাংস্থার 

পলরলিলি ও কা িক্রম, ২০১৬-১৭ অর্ ি িছযর ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর িাযজে িরাদ্দ, রাজস্ব ও 

ব্যয়, ২০১৬-১৭ অর্ িিছরসে গি আে িছযর ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর উযেখয াগ্য পদযক্ষপ ও 

অজিযনর সাংলক্ষপ্ত িালিকা, ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূে, িঙ্গিন্ধু 

স্যাযেিাইে প্রকযল্পর সি িযশষ িাস্তিায়ন অগ্রগলি এিাং  সলিত্র ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর লিলভন্ন 

কা িক্রম। অধ্যায়সমূযে ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ এিাং এর অধীন দপ্তর/সাংস্থাসমূযের কা িক্রম 

সাংলক্ষপ্তভাযি উপস্থালপি েযয়যছ।  

 প্রলিযিদনটি ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর কা িক্রম সম্পযকি আগ্রেী সুধীজনযদর লনকে 

সমাদৃি েযি আমাযদর পলরশ্রম সার্ িক েযি। 

 

টমাসাাঃ ইসমি আরা জাোন 



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

 

1
0
 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 



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

 

1
1
 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

লিভাগ পলরলিলি 

প্রর্ম অধ্যায় 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

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 িঠনপূি িক এর আওিায় ‘ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাগ’ এিাং ‘িথ্য ও ট াগায াগ প্রযুলি লিভাগ’ নাযম দু’টি লিভাগ গঠন করা েয়। 

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

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

িথ্য প্রিাে 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;  

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

 ডাক ও টেলিয াগায াগ টসিাসমূে; 

 টপাস্ট অল স সঞ্চয় ব্যাাংকসমূে; 

 ডাক জীিনিীমা; 

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

 লিভাযগর অধীন দপ্তর /সাংস্থা ও প্রলিষ্ঠানসমূযের প্রশাসন ও লনয়ন্ত্রণ; 

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

রক্ষা, রাষ্ট্রািার ও চুলি সম্পাদন; 

 লিভাযগর উপর অলপ িি ট  টকান লিষযয়র পলরসাংখ্যান প্রস্তুি এিাং িদন্তকরণ।  

 লিভাযগর উপর অলপ িি দালয়ত্ব সম্পলকিি সকি আইন সাংলিি কা িক্রম। 

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

১. পেভূলম 

১.১ িক্ষয 

১.২ উযদ্দশ্য 

১.৩ লিভাযগর কা িািিী 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

লনয়ন্ত্রক/ নীলি-লনধ িারণী সোয়ক 

              িাাংিা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 কযািি টকাম্পালন লিলমযেড 

উৎপাদনকারী 

              টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিলমযেড 

              িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড 

 িাাংিা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 

 যা ওয়যারযিস টেলিগ্রাল  এযাক্ট, ১৯৩৩ 

 যা টেলিগ্রা  এযাক্ট, ১৮৮৫ 

(ক) আইন (যেলিয াগায াগ) 

১.৪ লিভাযগর আওিাধীন দপ্তর, সাংস্থা ও প্রলিষ্ঠানসমূে 

১.৫ আইন/লিলধ ও নীলিমািা 
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 জািীয় টেলিয াগায াগ নীলিমািা, ১৯৯৮ 

 আন্তজিালিক দূরপাোর টেলিয াগায াগ টসিা নীলিমািা, ২০১০ 

 জািীয় ব্রডব্যান্ড নীলিমািা, ২০০৯ 

(খ) নীলিমািা (যেলিয াগায াগ) 

(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, ১৯৬৬ 

 সঞ্চয়পত্র লিলধমািা, ১৯৭৭ 

 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস লিলধমািা, ২০১৩ 
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ক্রলমক পযদর নাম অনুযমালদি পদ অস্থায়ীভাযি 

সৃলজি পদ 

টমাে পদ সি িযমাে 

১ সলিি ১ -- ১ 

৩৪ 

২ অলিলরি সলিি ১ -- ১ 

৩ যুগ্ম সলিি ১ -- ১ 

৪ যুগ্ম প্রধান ১ -- ১ 

৫ উপসলিি ৩ ২ ৫ 

৬ পলরিািক ২ -- ২ 

৭ লসলনয়র সেকারী সলিি/সেকারী সলিি ১১ ৩ ১৪ 

৮ লসযস্টম এনালিস্ট - ১ ১ 

৯ লসলনয়র সেকারী প্রধান ২ -- ২ 

১০ সেকারী প্রধান ২ -- ২ 

১১ টপ্রাগ্রামার ১ -- ১ 

১২ সেকারী টপ্রাগ্রামার  ১ -- ১ 

১৩ সেকারী টমইনযেযনন্স ইলিলনয়ার ১ -- ১ 

১৪ লেসািরক্ষণ কম িকিিা ১ -- ১ 

উপযমাে ২৮ ৬ ৩৪ 

১৫ প্রশাসলনক কম িকিিা ১৩ ৩ ১৬ 

২৮ 
১৬ ব্যলিগি কম িকিিা ৯ ২ ১১ 

১৭ সেকারী লেসাি রক্ষণ কম িকিিা ১ -- ১ 

উপযমাে ২৩ ৫ ২৮ 

১৮ সাঁে মুদ্রাক্ষলরক কাম কলম্পউোর 

অপাযরের 

৯ -- ৯ 

৩৩ 

১৯ কলম্পউোর অপাযরের  ১ ৩ ৪ 

২০ অল স সেকারী কাম কলম্পউোর 

অপাযরের 

১৪ ৪ ১৮ 

২১ লেসাি রক্ষক  ১ -- ১ 

২২ কযালশয়ার ১ -- ১ 

উপযমাে ২৬ ৭ ৩৩ 

২৩ কযাশ সরকার ১ -- ১ 

৩৪ 
২৪  যোকলপয়ার টমলশন অপাযরের ১ -- ১ 

২৫ অল স সোয়ক ২৭ ৫ ৩২ 

উপযমাে ২৯ ৫ ৩৪ 

 সি িযমাে ১০৬ ২৩ ১২৯ ১২৯ 

১.৬ জনিযির সার-সাংযক্ষপ 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

(ক) প্রশাসন-১ (প্রশাসন, সমন্বয়, সাংসদ)  

লিভাযগর সাাংগঠলনক কাঠাযমা; কম িকিিাযদর কা িিণ্টন; প্রশাসলনক ও আলর্ িক ক্ষমিা অপ িণ; রাজস্বখাযি পদসৃলি 

ও পদ সাংরক্ষণ; লিভাযগর কম িকিিা/কম িিারীযদর প্রশাসলনক ও সমন্বয় লিষয়ক কা িািিী; জািীয় সাংসদ 

অলধযিশযন লিভাগ সম্পলকিি প্রযের জিাি; সাংসদীয় স্থায়ী কলমটি ও মলন্ত্রপলরষদ কাউলন্সি কলমটি সাংক্রান্ত 

কা িািিী; সলিি কলমটি সাংক্রান্ত কা িািিী; দুয িাগ ব্যিস্থাপনা; রাষ্ট্রপলির কা িািয়, প্রধানমন্ত্রীর কা িািয় এিাং 

লিলভন্ন মন্ত্রণািয়, লিভাগ ও সাংস্থার িালেদানু ায়ী প্রলিযিদন টপ্ররণ সাংক্রান্ত সমন্বয়মূিক কা িািিী ।  

(খ) প্রশাসন-২ (িাযজে)  

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগসে অধীনস্থ দপ্তর/সাংস্থার িাযজে এিাং আয় ও ব্যয় লিষয়ক কা িািিী; 

টকাম্পালনসমূযের িালষ িক িভযাাংশ লনধ িারণ; শুল্ক/কর লনধ িারণ লিষযয় অভযন্তরীণ সম্পদ লিভাগ ও জািীয় রাজস্ব 

টিাযড ির সাযর্ ট াগায াগ; িাযজে প্রণয়যনর জন্য অর্ ি লিভাযগর িালেদানু ায়ী সকি প্রকার িথ্য উপাত্ত সরিরাে। 

(গ) প্রশাসন-৩ (যসিা ও অন্যান্য)  

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

ও টেলিকপ্টাযরর লিি পলরযশাধ; লিভাযগর লসটিযজন িাে িার প্রণয়ন; মালসক সমন্বয় সভা এিাং অলনষ্পন্ন সভা 

সাংক্রান্ত কা িািিী । 

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

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগসে ডাক অলধদপ্তযরর সকি প্রকার লনরীক্ষা আপলত্ত; লত্র-পক্ষীয় সভা; টপনশনারযদর 

লনরীক্ষা আপলত্ত লনষ্পলত্ত; লপএ কলমটি সাংক্রান্ত কা িািিী। 

(ঙ) লনরীক্ষা-২ (লিটিআরলস ও টকাম্পালনসমূে) 

মো লেসািলনরীক্ষক ও লনয়ন্ত্রক (লসএলজ) কর্তিক পলরিালিি লনরীক্ষা কা িক্রম; আওিাধীন দপ্তর, সাংস্থা ও 

টকাম্পালনসমূযের লনরীক্ষা কা িক্রম মলনেলরাং; লনরীক্ষা আপলত্তর লনষ্পলত্তর িযক্ষয িালষ িক পলরকল্পনা প্রণয়ন; 

লসএলজ এর অলিলরি টকাম্পালন/সাংস্থাসমূে কর্তিক লনযয়ালজি িাে িাড ি একাউযন্টন্ট  াম ি/প্রলিষ্ঠান কর্তিক লনরীক্ষা 

সাংক্রান্ত কা িক্রম। 

(ি) ডাক-১ (অপাযরশন ম্যাোর) 

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

িলেভূ িি কম িকিিাযদর নি-লনযয়াগ; িাকুলরর িথ্যািিী সাংরক্ষণ; পযদান্নলি এিাং িিলি ও অলিলরি দালয়ত্ব প্রদান 

সাংক্রান্ত কা িক্রম; ১ম টগ্রড েযি ৯ম টগ্রড প িন্ত কম িকিিাযদর লনযয়াগ, িদলি, পদস্থাপন; শৃঙ্খিা ও লিভাগীয় মামিা; 

টপনশন; লনযয়াগ সাংক্রান্ত আইন, লিলধমািা ও ম্যানুয়াি; রাষ্ট্রপলি ও প্রধানমন্ত্রীর কা িািয়, লিলভন্ন মন্ত্রণািয়/লিভাগ 

ও সাংস্থা েযি িালেদাকৃি প্রলিযিদন প্রণয়ন ও টপ্ররণ। 

১.৭ লিভাযগর অধীন শাখাসমূযের কা িািিীর সাংলক্ষপ্ত লিিরণ 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

(ছ) ডাক-২  (স্টযাম্প, টপ্রস, অলভয াগ, লিগ্যাি)  

ডাক অলধদপ্তযরর সাধারণ টসিা; নীলিমািা; আন্তজিালিক ট াগায াগ; কম িিারীযদর লিলভন্ন অলভয াগ; অল স 

ভাো; জলম অলধগ্রেণ; ইউটিলিটি সালভ িযসর লিি পলরযশাধ; স্মারক ডাক টিলকে প্রকাশ; ইউলনভাস িাি টপাস্টাি 

ইউলনয়যনর  ািিীয় কা িািিী; লিভাগ ও অধীনস্থ লিলভন্ন দপ্তর/সাংস্থার টদওয়ানী, ট  জদালর মামিা, লরে মামিা 

ও প্রশাসলনক িাইবুযনাি এর লিলভন্ন মামিা সাংক্রান্ত কা িািিী। 

(জ) 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 েস্তান্তর; 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; গুরুত্বপূণ ি টেলিয াগায াগ স্থাপনা ও সম্পলত্তর লনরাপত্তা (যকলপআই); 

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

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

নীলিমািাসে টেলিয াগায াগ ও আইলসটি লিষয়ক নীলিমািাসমূযে লিভাযগর িক্ষযমাত্রা অজিন সাংক্রান্ত কা িক্রযমর 

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

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

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

আন্তজিালিক সাংস্থাসমূে ও বিযদলশক টেলিয াগায াগ প্রশাসযনর সাযর্ চুলি, সেয া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, উপাত্ত সাংগ্রে, পলরসাংখ্যান বিলর, টেলিয াগায াগ 

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

কম িপলরকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন। 

(ঝ) 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 োিনাগাদকরণ; কম িকিিা/কম িিারীযদর জন্য োড িওয়যার, 

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

(ঞ) টকাম্পালন-১  (লিটিলসএি)  

টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযরর সাাংগঠলনক কাঠাযমা,জনিি কাঠাযমা লনধ িারণ, উিৃত্তকরণ,আত্মীকরণ, পদ সৃলি ও 

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

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

লিযয়ন মঞ্জুর; লপআরএি ও টপনশন মঞ্জুলর; টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযরর কম িকিিাযদর শৃঙ্খিা ও লিভাগীয় 

মামিা; কম িকিিাযদর সম্পযদর লিিরণ সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত  ািিীয় কা িািিী। 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

(ে) টকাম্পালন-২  (যেলিেক/ িাযকলশ/ টেলশস/ লিএসলসলসএি)  

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

টেলিয াগায াগ সাংলিি  ািিীয় ক্রয়/সাংগ্রে, গ্রােকযসিা, ইউটিলিটি সালভ িস ও জলম অলধগ্রেণ সাংলিি কা িািিীর 

উপর প্রযয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেণসে অনুযমাদন; িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড, টেলিেক 

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

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

সম্পৃিিা। 

(ঠ) পলরকল্পনা-১   

ডাক অলধদপ্তযরর প্রকল্পসমূযের প্রাক-মূোয়ন, অনুযমাদন প্রলক্রয়াকরণ, িিমান প্রকযল্পর পলরিীক্ষণ এিাং 

িাস্তিায়যনাত্তর মূোয়ন ও িাস্তিায়যনর জন্য িেলিি অিমুলির প্রস্তাি প্রলক্রয়াকরণ; িিমান 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 িসূলি প্রণয়ন, মালসক এলডলপ 

িাস্তিায়ন অগ্রগলি প িাযিািনা সভা অনুষ্ঠান, NEC, ECNEC ও মলন্ত্রপলরষদ লিভাযগর উন্নয়ন প্রকল্প সাংক্রান্ত 

লসদ্ধান্ত  িাস্তিায়ন, প্রকল্প িাস্তিায়ন অগ্রগলি সাংক্রান্ত লনয়লমি (মালসক, বত্রমালসক, িালষ িক) প্রলিযিদনসমূে অর্ ি 

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

(ড) পলরকল্পনা-২   

ডাক অলধদপ্তযরর উন্নয়ন প্রকল্প সম্পলকিি বিযদলশক সাোয্য সাংক্রান্ত লিষয়ালদ; ডাক অলধদপ্তযরর প্রকযল্পর অধীযন 

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

(ঢ) পলরকল্পনা-৩   

লিটিলসএি’র জন্য প্রকল্প লিলিিকরণ, প্রণয়ন  ও প্রকযল্পর প্রাক মূোয়ন এিাং অনুযমাদন;  বিযদলশক সাোয্য, 

কালরগলর সোয়িার প্রযয়াজনীয়িা লনরূপন, দািা সাংস্থার  সযঙ্গ ট াগায াগ এিাং চুলি সাংক্রান্ত লিষয়ালদ; িিমান 

প্রকযল্পর িাস্তিায়ন, পলরিীক্ষণ এিাং সমাপ্ত প্রকযল্পর িাস্তিায়যনাত্তর মূোয়ন; লিটিলসএি এর উন্নয়ন প্রকযল্পর অর্ ি 

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

লিটিলসএি এর আওিাধীন প্রকযল্পর সমালপ্ত মূোয়ন প্রলিযিদন আইএমইলড-টি টপ্ররণ; বিযদলশক সোয়িাপুি 

প্রকযল্পর লডসিাস িযমন্ট প্রলিযিদন অর্ িননলিক সম্পকি লিভাযগ টপ্ররণ।  

(ণ) পলরকল্পনা-৪ 

লিটিআরলস, লিএসলসলসএি, টেলিেক িাাংিাযদশ লিাঃ, টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিাঃ, িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিাঃ 

এিাং সাংস্থা/লিভাযগর লনজস্ব প্রকল্প লিলিিকরণ, প্রকযল্পর প্রাক মূোয়ন এিাং অনুযমাদন প্রলক্রয়াকরণ; বিযদলশক 

সাোয্য, কালরগলর সোয়িার 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 মূোয়ন প্রলিযিদন 

আইএমইলড-টি টপ্ররণ; এমলডলজ এিাং এসলডলজ লিষয়ক লরযপাে ি প্রণয়ন; দািা সাংস্থাসমূযের িালেদা অনু ায়ী 

লরযপাে ি প্রণয়ন ও টপ্ররণ; প্রকল্প সাংক্রান্ত লিলিধ লিষয়ািিী লনষ্পলত্তকরণ।  



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

 

2
0
 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

লিষয় ২০০৮ ২০১৬ (জুন)  ২০১৭ (জুন) 

টেলিযডনলসটি ৩৪.৫০% ৮২.১৭% ৮৪.৫৬% 

টসলুিার টমািাইি সাংয াযগর 

গ্রােক সাংখ্যা 
৪.৬০ টকাটি 

১৩.১৪ টকাটি 

(িাযয়াযমলিক 

পদ্ধলিযি লনিলন্ধি 

প্রায় ১২.১ টকাটি) 

১৩.৬০ (সকি 

সাংয াগ িাযয়াযমলিক 

পদ্ধলিযি লনিলন্ধি) 

ইন্টারযনে গ্রােক সাংখ্যা ০. ৪০ টকাটি ৬.৩৩ টকাটি ৭.৩৩ টকাটি 

ইন্টারযনে টডনলসটি ২.৫০% ৩৯.২৯% ৪৫.২৮% 

গে ভযয়স কি িাজি (োকা) ০.৮৮ ০.৮৩ ০.৮৩ 

ইন্টারযনে ব্যান্ডউইডর্ িাজি প্রলি 

Mbps (সি িলনম্ন) 
২৭,০০০ োকা ৪০০ োকা প িন্ত ৪০০ োকা প িন্ত 

িথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 

১.৮ টেলিয াগায াগ খাযির সালি িক অগ্রগলির লিত্র 

১.৯ টসলুিার টমািাইি সাংয াগ গ্রােকসাংখ্যা পলরিিিযনর লিত্র 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

িথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 

১.৮ টসলুিার টমািাইি সাংয াযগর গ্রােক বৃলদ্ধর োর  

১.৯ টসিিার টমািাইি সাংয াযগর অপাযরের লভলত্তক লিন্যাস (জুন ২০১৭) 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

সাংয াযগর প্রকৃলি গ্রােক সাংখ্যা (যকাটি) মাযকিে টশয়ার 

টসলুিার টমািাইি (2G/ 3G) ৬.৮৭ ৯৩.৬০% 

Wimax (BWA) ০.০০৭৫ ০.১০% 

ISP ও PSTN ০.৪৬২ ৬.৩০% 

টমাে ৭.৩৩  

িথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 

১.১০ ইন্টারযনে ব্যিোরকারীগযণর লিন্যাস (জুন ২০১৭) 

১.৯ ইন্টারযনে সাংয াযগর গ্রােকসাংখ্যা পলরিিিযনর লিত্র 

১.৯ ইন্টারযনে সাংয াযগর গ্রােকসাংখ্যা পলরিিিযনর লিত্র 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

১.১১ লিভাযগর কম িকাযণ্ডর সাযর্ সম্পলকিি উযেখয াগ্য আন্তজিালিক সাংস্থা 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

দপ্তর, সাংস্থা ও 

প্রলিষ্ঠানসমূযের পলরলিলি ও 

কা িক্রম 

লিিীয় অধ্যায় 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 

(লিটিআরলস) 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

টদযশর আর্ িসামালজক উন্নয়ন ত্বরালন্বি এিাং সুসাংেি করার িযক্ষয, বৃেত্তম জনযগাষ্ঠীর জন্য একটি লনভিরয াগ্য, 

যুলিসাংগি ব্যয়-সাযপক্ষ ও আধুলনক মাযনর টেলিয াগায াগ টসিা প্রদান এিাং এই টসিা প্রদাযনর টক্ষযত্র 

বিষম্যমূিক ব্যিস্থা প্রলিযরাধ ও অিসানকযল্প িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীযন ২০০২ 

সাযি ৩১ জানুয়ারী িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন প্রলিলষ্ঠি েয়।  

২.১ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন (লিটিআরলস) 

২.১.১ উযেখয াগ্য কা িক্রম 

(ক) 3G টসিার লিস্তার 

িহুি প্রিযালশি লিলজ টসিাযক জনগযণর কাযছ টপ ৌঁযছ টদয়ার িযক্ষয লিগি ৮ টসযপ্টম্বর ২০১৩ িালরযখ লনিাযমর 

মাধ্যযম ৪টি টিসরকারী টমািাইি ট ান অপাযরেরযক লিলজ িাইযসন্স টদয়া েয়। টেলিেক িাাংিাযদশ অযক্টাির, 

২০১২ টর্যক গ্রােক প িাযয় এই টসিা লদযয় আসযছ। লিলজ িাইযসলন্সাং গাইডিাইন অনু ায়ী সকি টমািাইি 

অপাযরেযরর লিলজ টনেওয়াকি সম্প্রসারযণর কাজ দ্রুি গলিযি এলগযয় িিযছ। ইযিামযধ্যই সকি িাইযসন্স প্রাপ্ত 

অপাযরেযরর টনেওয়াকি সকি লিভাগীয় এিাং টজিা শেযর ও অলধকাাংশ উপযজিা শেযর লিস্তৃি েযয়যছ। আশা করা 

 ায় খুি শীঘ্রই সারা টদশ লিলজ টনেওয়াযকির আওিাধীন েযি। উযেখ্য ট , জুন, ২০১৭ প িন্ত টদযশ সি িযমাে ৪ 

টকাটি ৯৬ িক্ষ ৬০ োজার লিলজ গ্রােক রযয়যছ। লিগি ১২ মাযস টদযশ লিলজ গ্রােক বৃলদ্ধর োর লনম্নরূপাঃ  

২লজ প্রযুলিযি টসিার টক্ষযত্র ট খাযন সযি িাচ্চ গলি লছি ৬৪ টকলিলপএস টসখাযন লিলজ এর টক্ষযত্র সি িলনম্ন ৫১২ 

টকলিলপএস এিাং সযি িাচ্চ ৪ এমলিলপএস গলির ইন্টারযনে টসিা পাওয়া সম্ভি েযি। লিলজ সালভ িযসর মাধ্যযম গ্রাম 

িাাংিার প্রালন্তক জনযগাষ্ঠীযক উচ্চ গলি সম্পন্ন ইন্টারযনে সাংয াযগর আওিায় আনা সম্ভিপর েযয়যছ এিাং টমািাইি 

ট াযনর মাধ্যযম দ্রুি গলির ইন্টারযনে ব্যিোর কযর গ্রােক ই-কম িাস, ই-ব্যাাংলকাং,  ই-এডুযকশন, ই-কৃলষ, ই-টেির্, 

ই-গভযন িন্স এিাং টেলিকন  াযরযন্সর মযিা গুরুত্বপূণ ি পলরযসিা সেযজ গ্রেণ করযি সক্ষম েযি।  

২০১৬-১৭ অর্ িিছযর ৩লজ সাংয াযগর গ্রােক বৃলদ্ধর লিত্র। 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

আন্তজিালিক অন্তগ িামী ও িলেগ িামী কি বিধ পযর্ পলরিািনার মাধ্যযম সরকাযরর রাজস্ব অজিন লনলিিকরযণর িযক্ষয 

িিিমাযন সরকারী প্রলিষ্ঠান লিটিলসএি সে টমাে ২৩ টি ইন্টারন্যাশনাি টগেওযয় (আইলজডলিউ) অপাযরের কাজ 

করযছ। এ প িন্ত সরকাযরর অনুযমাদনক্রযম কলমশন টমাে ২৯ টি আইলজডলিউ িাইযসন্স প্রদান কযরযছ। ২০১৬-১৭ 

অর্ িিছযর আইলজডলিউসমূযের মাধ্যযম পলরিালিি আন্তজিালিক অন্তগ িামী ও িলেগ িামী কযির হ্রাস/বৃলদ্ধর লিত্র 

লনম্নরূপাঃ 

(খ) আন্তজিালিক ভযয়স কি 

গি এক িছযর (জুন’১৬-জুিাই-১৭) আন্তজিালিক অন্তগ িামী কযির পলরমাণ। 

অন্তগ িামী কি 

িাাংিাযদশ ও ভারযির মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীগযণর উপলস্থলিযি  

িাাংিাযদযশর পযক্ষ লিটিআরলস’র 

টিয়যারম্যান ভারযির সাযর্ 

ট াগায াগ স্যাযেিাইযে সেয ালগিা 

সম্পলকিি সমযঝািা স্মারক স্বাক্ষর 

কযরন।  
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

(গ) International Internet Gateway (IIG) 

লিটিআরলস েযি লিগি ২০০৮ সাযি প্রদত্ত িাইযসযন্সর মাধ্যযম ম্যাযঙ্গা টেলিসালভ িযসস লিাঃ 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 েয়। সম্প্রলি ২টি IIG প্রলিষ্ঠাযনর িাইযসন্স 

িালিি করা েযয়যছ। িিিমাযন পুরযনা ২টি প্রলিষ্ঠানসে টমাে ২৮ টি প্রলিষ্ঠান IIG কা িক্রম পলরিািনা করযছ। 

এছাো ১টি প্রলিষ্ঠান কা িক্রম শুরু করার প্রলক্রয়াধীন রযয়যছ। িিিমাযন িালু সকি IIG প্রলিষ্ঠান BSCCL েযি 

১৬০.৩৭১ Gbps এিাং ITC েযি ২৮১.০০৮ Gbps সে টমাে ৪৪১.৩৭৯ Gbps কযাপালসটি সাংয াগ গ্রেণ 

কযর IIG কা িক্রম পলরিািনা করযছ। একনজযর  IIG সমূযের িিিমান অিস্থা লনম্নরূপাঃ 

ক্রলমক লিষয় িথ্য 
১ িাইযসন্স সাংখ্যা ৩৫ টি 

২ িালু IIG ২৮ টি 

৩ শীঘ্রই িালু েযি ০১ টি 

৪ টমাে Capacity ৪৪১.৩৭৯ Gbps 

৫ টমাে ব্যিহৃি Bandwidth ৩৩৫.৮৯৫ Gbps 

গি এক িছযর (জুন’১৬-জুিাই-১৭)আন্তজিালিক িলেগ িামী কযির পলরমাণ  

িলেগ িামী কি 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

( ) অপটিকযাি  াইিার সম্প্রসারণ টনেওয়াকি/আন্তাঃ সাংয াগ 

সাশ্রয়ী মূযে সকযির জন্য ব্যিোরয াগ্য টনেওয়াকি লিস্তাযরর িযক্ষয Fiber@Home, Summit 

Communication Limited এিাং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন লিটিলসএি-টক NTTN (National 

Telecommunication Transmission Network) িাইযসন্স প্রদান করা েযয়যছ। অলিদ্রুিিার সাযর্ 

Telecommunication Network সমগ্র টদযশর উপযজিা সমূযে টপ ৌঁযছ টদিার জন্য টিসরকালর 

অপাযরেরিয়যক সুলনলদ িি সময় ( Rollout Obligation) লনধ িারণ কযর টদওয়া েয়।   এ প িন্ত সি িযমাে ৬৪  

টজিা,  ৪৭০ টি  উপযজিায় NTTN এর টনেওয়াকি স্থালপি েযয়যছ।  

 

এছাো সেযজ সমগ্র টদযশ Fiber Network অিকাঠাযমা ছলেযয় লদযি সরকারী উযযাযগ Power Grid 

Company of Bangladesh Limited (PGCB)-এর অলিলরি এক টপয়ার  াইিার National Ser-

vice Provider লেযসযি টিসরকালর NTTN অপাযরেরযদর লিজ প্রদান করা েযয়যছ। এ লিযজর উযদ্দশ্য েি 

PGCB’র  াইিার ব্যিোর কযর লিলভন্ন সরকারী সাংস্থা/লশক্ষা প্রলিষ্ঠাযন সেযজ Internet Bandwidth 

সরিরাে এিাং একই সাযর্ টদযশর প্রিযন্ত অঞ্চযি স্বল্পমূযে Internet Bandwidth টপ ৌঁযছ টদয়া। NSP   

পারলমে এর আযিাযক অপাযরেরিয়যক ৩৬মাযসর মযধ্য ৬৪টি টজিা, ২৫০টি উপযজিা এিাং ৪,৫০০টি ইউলনয়ন 

পলরষযদ টনেওয়াকি টপ ৌঁছাযনার দায়িদ্ধিা লনধ িারণ করা েযয়যছ। NSP  লেযসযি Summit 

Communication Limited সি িযমাে ২৪টি টজিা ও ৯১ টি উপযজিা এিাং Fiber@Home Ltd 

সি িযমাে ২৯ টি টজিা ও ৪২ টি উপযজিায় টনেওয়াকি লিস্তৃি কযরযছ। টেলিয াগায াগ অপাযরের ছাোও 

PGCB এিাং িাাংিাযদশ টরিওযয়র লিযমান অপটিকযাি  াইিাযরর কযাপালসটির সযি িাত্তম ব্যিোর 

লনলিিকরযণর জন্য উি সাংস্থা দুটি’টকও NTTN িাইযসন্স প্রদান করা েযয়যছ।  

 

িিিমাযন সরকারী NTTN অপাযরের BTCL এর টদশব্যাপী প্রায় ৬,৯০৬ লকযিালমোর অপটিকযাি  াইিার 

টনেওয়াকি রযয়যছ,  া ৬৪ টি টজিায় লিস্তৃি। এছাোও টদশব্যাপী িাাংিাযদশ টরিওযয়র ২,৪২১ লকযিালমোর এিাং 

(ঙ) Interactive GIS Map 

টদশব্যাপী লিস্তৃি লিলভন্ন অপাযরেযরর অপটিকযাি  াইিার টনেওয়াযকির সমলন্বি Interactive Map প্রস্তুলির 

িযক্ষয লিটিআরলস লসইলজআইএস এর সাযর্ চুলি সম্পাদান কযর। লিগি ১১-০৮-২০১৫ িালরযখ সম্পালদি চুলি 

টমািাযিক Web Based Interactive GIS Map প্রস্তুলির কাজ সম্পন্ন েয়। প্রস্তুিকৃি এ Map িিিমাযন 

লিটিআরলস'র লিলভন্ন লসদ্ধান্ত গ্রেণ ির্া টদযশর টেলিয াগায াগ খাযির লিলভন্ন পলরকল্পনা প্রণয়যন গুরুত্বপূ িণ ভূলমকা 

রাখযছ। এছাোও লিযমান Interactive Map এর টকান ধরযনর সাংযশাধন লকাংিা সাংয াজযনর প্রযয়াজনীয়িা 

লনরীক্ষযণর িযক্ষয প্রলিটি অপাযরেরযক ইযিামযধ্য স্ব স্ব GIS Map এর জন্য পৃর্ক পৃর্ক User ID এিাং 

Password প্রদান করা েযয়যছ। 

 

লিটিআরলস’র িত্ত্বািধাযন প্রস্তুিকৃি উি Interactive Map’টিযি সকি অপাযরেযরর লনজস্ব অপটিকযাি 

 াইিার এর িথ্য একটি মানলিযত্রর লিলভন্ন টিয়াযরর মাধ্যযম সম্পৃি করা েযয়যছ। এ মানলিযত্রর সোয়িায় 

িিিমাযন সারাযদযশর অপটিকযাি  াইিাযরর টজিা/উপযজিা/ইউলনয়ন লভলত্তক অিস্থান, কযাপালসটিসে লিস্তালরি 

কালরগরী িথ্য জানা সম্ভি। সরকালর/যিসরকালর Connectivity সাংলিি ট  টকান প্রকল্প িাস্তিায়যন Interac-

tive GIS Map টি টম লিক ভূলমকা পািন করযি িযি আশা করা  ায়। লডলজোি িাাংিাযদশ লিলনম িাযণর অাংশ 

লেযসযি সরকার টদযশর র্তণমূি প িায় প িন্ত সকি প্রলিষ্ঠানযক Broadband Network  এর আওিায় আনার 

পদযক্ষপ গ্রেন কযরযছ। এ িক্ষয িাস্তিায়যনর জন্য লিটিআরলস টদযশর সকি লিভাগ, টজিা, উপযজিা, ইউলনয়নসে 

প্রার্লমক ও মাধ্যলমক লিযািয়, কলমউলনটি লিলনক, ডাক র ইিযালদ র্তণমূি প িাযয়র দপ্তর সমূেযক Broad-

band Network এর সাযর্ ক্রমান্বযয় সাংযুলির মাধ্যযম একটি Interactive GIS Map প্রস্তুলির জন্য 

প্রযয়াজনীয় কা িক্রম পলরিািনা করযছ।  
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উন্নয়নকৃি GIS Map এর ওযয়িসাইে। 

(ঙ) আন্তজিালিক সািযমলরন কযািি ও টেযরলিয়াি কযািি  

আন্তজিালিক সাংয াযগর জন্য িাাংিাযদযশর একমাত্র সািযমলরন কযািি অপাযরের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন 

লিএসলসলসএি এর পাশাপালশ আরও ৬ (ছয়টি) আইটিলস অপাযরের অপাযরশযন আসায় ব্যান্ডউইর্ মূযে  ইলিিািক 

প্রভাি পযেযছ। িাজার প্রলিয ালগিামূিক েওয়ায় আইটিলস অপারযেরসমূে ও লিএসলসলসএি এর টসিার মান লদন 

লদন আযরা উন্নি েযি। অভযন্তরীণ ব্যিোর বৃলদ্ধ এিাং ভারযি আইলপ িানলজে সাংয াগ প্রদাযনর  যি গি এক 

িছযর ব্যান্ডউইডযর্র ব্যিোর ২৬৫.৭ লজলিলপএস টর্যক প্রায় ৪১১ লজলিলপএস-এ উন্নীি েযয়যছ। উি বৃলদ্ধর োর 

প্রায় ৫৪.৬৮%।  

লিএসলসলসএি এিাং আইটিলস অপাযরেরসমূযের মাধ্যযম আন্তজিালিক ব্যান্তউইডর্ এর ব্যিোর (জুিাই’১৬ - জুন’১৭)। 
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গি এক িছযর আন্তজিালিক ব্যন্ডউইডর্ ব্যিোর বৃলদ্ধর লিত্র। 

(ি) Quality of Service (QoS)  

অপাযরেরগযণর টসিার মান উন্নয়ন এিাং গ্রােক সন্তুলি লনলিি করার িযক্ষয লিটিআরলস অগ্রালধকার লভলত্তযি কাজ 

করযছ। এ িযক্ষয লিটিআরলস টমািাইি অপাযরেরগযণর জন্য Quality of Service (QoS) সাংক্রান্ত 

লনযদ িশনা জালর কযরযছ। লিটিআরলস কর্তিক জালরকৃি QoS সাংক্রান্ত লনযদ িশনায় কিড্রপ, Data Through-

put (ডাো লিড), টনেওয়াকি কভাযরজ সে টমািাইি টনেওয়াযকির অন্যান্য KPI (Key Perfor-

mance Indicator) এর নূন্যিম গ্রেণয াগ্য সীমা লনধ িারণ করা আযছ। উি লনযদ িশনার আযিাযক 

টমািাইি অপারযেরগণ প্রলিমাযস Data Throughput, কিড্রপ এিাং অন্যান্য KPI এর মান মালসক 

প্রলিযিদন আকাযর লিটিআরলস’টি প্রদান করযছ। অপাযরেরগণ কর্তিক QoS মালসক প্রলিযিদযন দালখিকৃি 

িযথ্যর সিযিা  ািাইযয়র িযক্ষয লিটিআরলস’র কালরগলর দি অপাযরেরগযণর স্থাপনা লনয়লমিভাযি সযরজলমন 

পলরদশ িন করযছ এিাং প্রযয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেযণর জন্য সাংলিি অপাযরেরগণযক লনযদ িশনা প্রদান করযছ। ল নোন্ড 

লভলত্তক প্রলিষ্ঠান Anite Finland Ltd েযি লিটিআরলস QoS Benchmarking, Drive 

Test এিাং Walk Test  ন্ত্রপালি ক্রয় কযরযছ।  উি  ন্ত্রপালি ব্যিোর কযর অপাযরেরগযণর সাোয্য ছাোই 

লিটিআরলস টদযশর লিলভন্ন জায়গায় লিলভন্ন টমািাইি এিাং Broadband Wireless Access 

(BWA) অপাযরেরগযণর টনেওয়াযকির কিড্রপ, Data Throughput (ডাোলিড), টনেওয়াকি কভাযরজ 

সে লিলভন্ন KPI পলরমাপ করযছ। জনলপ্রয় লিলভন্ন অযাপস ট মন Facebook, YouTube ইিযালদ 

ব্যিোযরর টক্ষযত্র অপাযরেরগযণর টনেওয়াযকির টকায়ালিটিও উি  যন্ত্রর মাধ্যযম লনণ িয় করা েযি। টসিার মাযনর 

ত্রুটি লনণ িয় কযর সাংলিি অপাযরেরগণযক উি ত্রুটি দূর করার লনযদ িশনা প্রদান করা েযি।  

আন্তজিালিক ব্যন্ডউইডর্ ব্যিোর বৃলদ্ধ 
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(ছ) Data Information System (DIS)  

International Long Distance Cable (ILDC), International Internet Gateway 
(IIG), Internet Service Provider (Nationwide/Central Zone/Zonal) এিাং Category (A/

B/C) প্রলিষ্ঠাযনর অপাযরশনাি কা িািিীর িথ্যালদ সরাসলর অনিাইযন প্রালপ্তর জন্য Data Information 

System (DIS) িালু করা েযয়যছ। িিিমাযন উি লসযস্টযম ITC এিাং IIG অপাযরেরগণ 

www.btrc.gov.bd/dis/user এ সরাসলর িগ অন কযর লনয়লমিভাযি মালসক ব্যান্ডউইর্ সাংক্রান্ত িথ্যালদ 

দালখযির পাশাপালশ ব্যিহৃি  ন্ত্রপালি, PoP, IP এিাং প্রলিষ্ঠাযনর সাধারণ িথ্যালদ কলমশযন দালখি 

করযছ। িিিমাযন আইএসলপ অপাযরেরযদর টরলজযিশন প্রলক্রয়া িিমান রযয়যছ। উি লসযস্টম সম্পূণ িরূযপ কা িকর 

েযি দ্রুিিার সাযর্ িথ্য প্রালপ্ত লনলিি েযি এিাং িথ্য সাংক্রান্ত পত্রালদ কমাযি সোয়িা করযি।  

লিটিআরলস কর্তিক িালুকৃি Data Management System (DIS)  এর ওযয়িযপজ 

(জ) 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  াযি। Internet Protocol Telephony 
একটি সাশ্রয়ী উপায়  ার মাধ্যযম ভযয়স কিযক ডাো প্যাটকে আকাযর ইন্টারযনযের মাধ্যযম এক প্রান্ত টর্যক 
অন্য প্রাযন্ত সঞ্চালরি করা  ায়। এ টেলিয াগায াগ  ব্যিস্থায় 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 পলরিািনা করযছ।  
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(জ) VoIP Service provider (VSP)  

আন্তজিালিক লভওআইলপ কি োলম িযনশন সেজীকরণকযল্প গি মাি ি, ২০১২ এ VoIP Service Provid-

er (VSP) িাইযসন্স প্রদান করার জন্য আযিদন আেিান করার টপ্রলক্ষযি টমাে ১৫০৪টি আযিদন জমা েয়। 

লিটিআরলস কর্তিক আযিদন পত্রগুলি  ািাই-িাছাই কযর সরকাযরর পূি িানুযমাদনক্রযম কলমশন েযি সি িযমাে ৮৮১টি 

িাইযসন্স প্রদান করা েয়। এ সাংক্রান্ত িাইযসলন্সাং গাইডিাইন অনু ায়ী সকি লভএসলপ নন-ট লসলিটি টিজড  

অপাযরের লেযসযি কা িক্রম পলরিািনা করযছ এিাং প্রলিটি লভএসলপ অপাযরের আন্তজিালিক অন্তাঃগামী কি গ্রেযণর 

জন্য শুধুমাত্র একটি আইলজডলিউ েযি সযি িাচ্চ ৯০টি টপাে ি িরাদ্দ লনযি পাযর।  

(ঝ) গ্রােক লনিন্ধন প্রলক্রয়া   

টেলিয ান/যমািাইি ট াযন িাঁদাদািী, হুমলক প্রদান, ভয়ভীলি প্রদশ িন ও উিযিকরণসে দুষ্কৃলিমূিক কম িকাণ্ড 

প্রলিযরাধকযল্প মাননীয় প্রলিমন্ত্রী, ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ, মযোদযয়র টনর্তযত্ব এিাং সকি অপাযরেরসে 

সাংলিি সকযির সলম্মলিি মিামযির উপর লভলত্ত কযর গি ১৬ই লডযসম্বর, ২০১৫ িালরখ েযি সকি টমািাইি 

অপাযরের কর্তিক িাযয়াযমলিক্স টভলরল যকশন সে অনিাইযন জািীয় পলরিয়পযত্রর িথ্য  ািাইপূি িক লসম/লরম 

লনিন্ধযনর প্রলক্রয়া িালুর জন্য লনযদ িশ টদয়া েয়। ৩১/০৫/২০১৬ িালরখ প িন্ত সকি টমািাইি অপাযরেরযদর টমাে 

১১ টকাটি ২১ িক্ষ গ্রােযকর িাযয়াযমলিক্স পদ্ধলিযি লর-টরলজিশন সম্পন্ন েযয়যছ। অলনিলন্ধি লসমসমূে ১িা জুন 

২০১৬ টর্যক লিলিন্ন করা েযয়যছ। িযি সঠিক পদ্ধলিযি লর-টরলজিশযনর মাধ্যযম উি লসমসমূে পূনরায় সিি 

করার সুয াগ রযয়যছ। অযিলধ সকি টমািাইি অপাযরেরযদর টমাে ১৩ টকাটি ৫০ িক্ষ গ্রােযকর লসম 

িাযয়াযমলিক্স পদ্ধলিযি লর-টরলজিশন সম্পন্ন েযয়যছ।  

টভলরল যকশন কা িক্রম মলনেলরাং এিাং প্রযয়াজন টমািাযিক উি লসযস্টযম টরগুযিেলর লিলভন্ন টুিস প্রযয়াগ 

করার জন্য লিটিআরলস কা িািযয় একটি টসন্ট্রাি িাযয়াযমলিক টভলরল যকশন মলনেলরাং লসযস্টম এর ডাো টসন্টার 

(লডলস) এিাং িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড এর ডাো টসন্টাযর লডসাস্টার লরকভালর (লডআর) 

সাভ িার স্থাপন করা েয়। গি ১৬ জুন, ২০১৭ িালরযখ উি টসন্ট্রাি িাযয়াযমলিক্স টভলরল যকশন মলনেলরাং 

প্লযাে ম ি সম্পূণ িরুযপ িালু করা েযয়যছ। এর  যি সকি টমািাইি অপাযরেযরর লসম/লরম টরলজযিশন, লর-

টরলজযিশন, লড-এলক্টযভশন, লরযপ্লসযমন্ট, মালিকানা পলরিিিন সে অন্যান্য সাংলিি কা িক্রম সম্পূণ িরূযপ 

মলনেলরাং করা সম্ভি েযি এিাং কলমশন কর্তিক সমযয় সমযয় লসম/লরম সাংক্রান্ত লনধ িালরি লিলধ লিধান আযরাযপর 

ব্যিস্থা উযমালিি েযয়যছ। 

(ঞ) অলভয াগ ব্যিস্থাপনা োস্কয াস ি   

গ্রােক অলভয াগ গ্রেণ এিাং লনষ্পলত্তযি টমািাইি অপাযরেরযদর কাস্টমার টকয়ার িা অলভয াগ টকন্দ্র িারা গ্রােক 

কর্তিক দালখিকৃি অলভয াগসমূে ঠিকমযিা লনষ্পলত্ত েযি লকনা িা িদারলকর জন্য লিটিআরলস েযি অলভয াগ 

ব্যিস্থাপনা োস্ক ট াস ি গঠন করা েযয়যছ। এর পাশাপালশ কলমশন িরাির ই-টমইি, টমািাইি এিাং ডাকয াযগ 

গ্রােক কর্তিক টপ্রলরি অলভয াগসমূে দ্রুিও সেযজ লনষ্পলত্ত করাও এই োস্কয াযস ির কাজ। এছাো লিটিআরলস 

শে িযকাড ‘২৮৭২’ ব্যিোর কযর ‘Complains for Telecommunication Services (CTS)’ নামক 

কিযসন্টার কা িক্রম পলরিািনা করযছ। উি শে িযকাযড সরাসলর কি কযর গ্রােকগণ অপাযরের প্রাযন্ত অলনষ্পন্ন 

অলভয াগ লিটিআরলস’র লনকে দালখি করযি পাযর। লিটিআরলস অলভয াগ গ্রেণপূি িক অপাযরেরগণযক অলভয াগ 

সমাধাযন প্রযয়াজনীয় লনযদ িশনা প্রদান করযছ। 
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(জ) VoIP Service provider (VSP)  

আন্তজিালিক লভওআইলপ কি োলম িযনশন সেজীকরণকযল্প গি মাি ি, ২০১২ এ VoIP Service Provid-

er (VSP) িাইযসন্স প্রদান করার জন্য আযিদন আেিান করার টপ্রলক্ষযি টমাে ১৫০৪টি আযিদন জমা েয়। 

লিটিআরলস কর্তিক আযিদন পত্রগুলি  ািাই-িাছাই কযর সরকাযরর পূি িানুযমাদনক্রযম কলমশন েযি সি িযমাে ৮৮১টি 

িাইযসন্স প্রদান করা েয়। এ সাংক্রান্ত িাইযসলন্সাং গাইডিাইন অনু ায়ী সকি লভএসলপ নন-ট লসলিটি টিজড  

অপাযরের লেযসযি কা িক্রম পলরিািনা করযছ এিাং প্রলিটি লভএসলপ অপাযরের আন্তজিালিক অন্তাঃগামী কি গ্রেযণর 

জন্য শুধুমাত্র একটি আইলজডলিউ েযি সযি িাচ্চ ৯০টি টপাে ি িরাদ্দ লনযি পাযর।  

(ঝ) গ্রােক লনিন্ধন প্রলক্রয়া   

টেলিয ান/যমািাইি ট াযন িাঁদাদািী, হুমলক প্রদান, ভয়ভীলি প্রদশ িন ও উিযিকরণসে দুষ্কৃলিমূিক কম িকাণ্ড 

প্রলিযরাধকযল্প মাননীয় প্রলিমন্ত্রী, ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ, মযোদযয়র টনর্তযত্ব এিাং সকি অপাযরেরসে 

সাংলিি সকযির সলম্মলিি মিামযির উপর লভলত্ত কযর গি ১৬ই লডযসম্বর, ২০১৫ িালরখ েযি সকি টমািাইি 

অপাযরের কর্তিক িাযয়াযমলিক্স টভলরল যকশন সে অনিাইযন জািীয় পলরিয়পযত্রর িথ্য  ািাইপূি িক লসম/লরম 

লনিন্ধযনর প্রলক্রয়া িালুর জন্য লনযদ িশ টদয়া েয়। ৩১/০৫/২০১৬ িালরখ প িন্ত সকি টমািাইি অপাযরেরযদর টমাে 

১১ টকাটি ২১ িক্ষ গ্রােযকর িাযয়াযমলিক্স পদ্ধলিযি লর-টরলজিশন সম্পন্ন েযয়যছ। অলনিলন্ধি লসমসমূে ১িা জুন 

২০১৬ টর্যক লিলিন্ন করা েযয়যছ। িযি সঠিক পদ্ধলিযি লর-টরলজিশযনর মাধ্যযম উি লসমসমূে পূনরায় সিি 

করার সুয াগ রযয়যছ। অযিলধ সকি টমািাইি অপাযরেরযদর টমাে ১৩ টকাটি ৫০ িক্ষ গ্রােযকর লসম 

িাযয়াযমলিক্স পদ্ধলিযি লর-টরলজিশন সম্পন্ন েযয়যছ।  

টভলরল যকশন কা িক্রম মলনেলরাং এিাং প্রযয়াজন টমািাযিক উি লসযস্টযম টরগুযিেলর লিলভন্ন টুিস প্রযয়াগ 

করার জন্য লিটিআরলস কা িািযয় একটি টসন্ট্রাি িাযয়াযমলিক টভলরল যকশন মলনেলরাং লসযস্টম এর ডাো টসন্টার 

(লডলস) এিাং িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড এর ডাো টসন্টাযর লডসাস্টার লরকভালর (লডআর) 

সাভ িার স্থাপন করা েয়। গি ১৬ জুন, ২০১৭ িালরযখ উি টসন্ট্রাি িাযয়াযমলিক্স টভলরল যকশন মলনেলরাং 

প্লযাে ম ি সম্পূণ িরুযপ িালু করা েযয়যছ। এর  যি সকি টমািাইি অপাযরেযরর লসম/লরম টরলজযিশন, লর-

টরলজযিশন, লড-এলক্টযভশন, লরযপ্লসযমন্ট, মালিকানা পলরিিিন সে অন্যান্য সাংলিি কা িক্রম সম্পূণ িরূযপ 

মলনেলরাং করা সম্ভি েযি এিাং কলমশন কর্তিক সমযয় সমযয় লসম/লরম সাংক্রান্ত লনধ িালরি লিলধ লিধান আযরাযপর 

ব্যিস্থা উযমালিি েযয়যছ। 

গ্রােক অলভয াগ গ্রেণ এিাং লনষ্পলত্তযি টমািাইি অপাযরেরযদর কাস্টমার টকয়ার িা অলভয াগ টকন্দ্র িারা গ্রােক 

কর্তিক দালখিকৃি অলভয াগসমূে ঠিকমযিা লনষ্পলত্ত েযি লকনা িা িদারলকর জন্য লিটিআরলস েযি অলভয াগ 

ব্যিস্থাপনা োস্ক ট াস ি গঠন করা েযয়যছ। এর পাশাপালশ কলমশন িরাির ই-টমইি, টমািাইি এিাং ডাকয াযগ 

গ্রােক কর্তিক টপ্রলরি অলভয াগসমূে দ্রুিও সেযজ লনষ্পলত্ত করাও এই োস্কয াযস ির কাজ। এছাো লিটিআরলস 

শে িযকাড ‘২৮৭২’ ব্যিোর কযর ‘Complains for Telecommunication Services (CTS)’ নামক 

কিযসন্টার কা িক্রম পলরিািনা করযছ। উি শে িযকাযড সরাসলর কি কযর গ্রােকগণ অপাযরের প্রাযন্ত অলনষ্পন্ন 

অলভয াগ লিটিআরলস’র লনকে দালখি করযি পাযর। লিটিআরলস অলভয াগ গ্রেণপূি িক অপাযরেরগণযক অলভয াগ 

সমাধাযন প্রযয়াজনীয় লনযদ িশনা প্রদান করযছ। 

(ঝ) অলভয াগ ব্যিস্থাপনা োস্কয াস ি   
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(ে) িরঙ্গ পলরিীক্ষণ কা িক্রম   

িরঙ্গ ব্যিোরকারী লিলভন্ন টসিাদানকারী প্রলিষ্ঠাযনর কাছ টর্যক প্রাপ্ত অলভয াগ, িথ্য উপাত্ত লিযিষণ এিাং 

সাপ্তালেক িরঙ্গ প িযিক্ষযণর মাধ্যযম লিলভন্ন ব্যাযন্ড িরঙ্গ পলরিীক্ষণ কা িক্রম সম্পাদন করা েযয় র্াযক। ২০১৬-

২০১৭ অর্ ি িছযর লিটিআরলস’র িরঙ্গ পলরিীক্ষণ কা িক্রযমর মাধ্যযম টিশ লকছু িরঙ্গ প্রলিিন্ধকিার সমাধান করা 

েযয়যছ।  র্াাঃ 

 রাজশােী ও রাংপুর লিভাযগর ৯ টি টজিায় গ্রামীণয াযনর ৩-লজ িরযঙ্গ (আপলিাংক ১৯৪০-১৯৪৫ টমগাোজি) 

প্রলিিন্ধকিার কারন সনািকরণ সম্ভি েযয়যছ। আন্তাঃযদশীয় িরঙ্গ প্রলিিন্ধকিার  যি সৃি সমস্যাটি 

প্রলিযিশী টদযশর উচ্চ প িাযয়র কম িকিিাগযণর সাযর্ আিাপ-আযিািনা ও প্রযয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেযণর মাধ্যযম 

সমাধান করা েযয়যছ। 

 িাাংিাযদশ জািীয় সাংসদ সলিিািয় কর্তিক পলরিালিি সাংসদ িাাংিাযদশ টেলিলভশযনর সম্প্রিার কা িক্রযম 

প্রলিিন্ধকিা কারন সনািকরণ ও সমস্যার সমাধান করা েযয়যছ।  

 রলি’র লি-লজ িরযঙ্গ (আপলিাংক ১৯৪৫-১৯৫০ টমগাোজি) কুলিয়া টজিায় িরঙ্গ প্রলিিন্ধকিা কারণ সনাি 

করা েযয়যছ। লিটিলসএি কর্তিক ব্যিহৃি মাইযক্রাওযয়ভ লিাংক এর কারযন সৃি সমস্যাটি লিাংকটি িন্ধকরযণর 

মাধ্যযম সমাধান করা েযয়যছ।  

  অযজর ওয়যারযিস ব্রডব্যান্ড িাাংিাযদশ লিাঃ (লকউলি) এর িরাদ্দকৃি িরযঙ্গ প্রলিিন্ধকিা সমস্যার কারণ 

অনুসন্ধাযনর জন্য রাজশােী ও লসযিে টজিায় িরঙ্গ পলরিীক্ষণ কা িক্রম পলরিািনা করা েযয়যছ। পলরিীক্ষযণ 

প্রাপ্ত িথ্য অনু ায়ী প্রলিিন্ধকিার উৎস প্রলিযিশী একটি টদযশ রযয়যছ মযম ি লনলিি েওয়া টগযছ। এ লিষযয়  

প্রযয়াজনীয় সমন্বযয়র কা িক্রম িিমান। 

(ঠ) সম্পালদি অন্যান্য উযেখয াগ্য কা িক্রম   

 ৪লজ/এিটিই প্রযুলি প্রিিিযনর িযক্ষয টেলিয াগায াগ  ন্ত্রপালি লনম িািা প্রলিষ্ঠানসমূে কর্তিক Test and 

Trial কা িক্রম পলরিািনা করার জন্য িরঙ্গ িরাদ্দ করা েযয়যছ এিাং প্রলিষ্ঠানসমূে িাযদর কা িক্রম 

স িভাযি সম্পন্ন কযরযছ।  

 লিলডকম অনিাইন লিাঃ নামক আইএসলপ প্রলিষ্ঠানযক ৫৬০০ টমগাোজি ব্যান্ড টর্যক ১০ টমগাোজি িরঙ্গ 

িরাদ্দ প্রদান করা েযয়যছ। 

 টিসরকারী ব্যিস্থাপনায় পলরিালিি ০২ (দুই) টি স্যাযেিাইে টেলিলভশন প্রলিষ্ঠানযক িরঙ্গ িরাদ্দ ও টিিার 

 ন্ত্রপালি পলরিািনার িাইযসন্স প্রদান করা েযয়যছ।  

 এযাযরানটিকযাি টরলডও সালভ িযসর আওিাভূি প্রলিষ্ঠানসমূযের নতুন ০৯ (নয়) টি লিমাযনর অনুকূযি টিিার 

িরঙ্গ িরাদ্দ ও টিিার ন্ত্রপালি ব্যিোযরর অনুমলি প্রদান করা েযয়যছ। 

 টিকিাম লিভাগ েযি টমাে ৫ (পাঁি)টি টন  াযনর অনুকূযি টিিার ন্ত্র ব্যিোযরর অনুমলি প্রদান এিাং ১৪ 

(যি দ্দ)টি টন  াযনর অনুকূযি কি-সাইন ইসুয করা েযয়যছ। 

 গি অর্ ি িছযর টিকিাম লিভাযগর অনুমলি সাযপযক্ষ টদযশ প্রায় ৩৩.২৭ লমলিয়ন টমািাইি ট ান টসে 

আমদালন করা েয়  ার মযধ্য ৮.০৮ লমলিয়ন স্মাে িয ান রযয়যছ।   
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 িরঙ্গ পলরিীক্ষণ সক্ষমিা িাোযনার িযক্ষয গি অর্ িছযর ১০ (দশ) টি েযান্ডযেল্ড টিকিাম মলনেলরাং লডভাইস 

ক্রয় করা েযয়যছ। এ সকি মলনেলরাং  যন্ত্রর মাধ্যযম ২০ টমগাোজি টর্যক ৬ লগগাোজি প িন্ত িরঙ্গ পলরিীক্ষণ ও 

লদক লনণ িয় করা সম্ভি।  

 লপএসটিএন অপাযরেরযদর অনুকূযি িরাদ্দকৃি অর্ি অব্যিহৃি টিকিাযমর  র্া র্ ব্যিোর লনলিিকযল্প 

এস.এ টেলিকম লিলমযেড এিাং ওয়াল্ডিযেি িাাংিাযদশ লিলমযেড এর অনুকূযি িরাদ্দকৃি িরঙ্গ িালিি করা 

েযয়যছ।  

(ড) অনিধ কি োলম িযনশন প্রলিযরাযধ গৃেীি কা িক্রম   

অনিধ কি োলম িযনশন প্রলিযরাযধ লিটিআরলস কর্তিক একটি উচ্চক্ষমিা সম্পন্ন মলনেলরাং কলমটি গঠন করা েযয়যছ 

 ার িারা টেলিকম টসক্টযর অনিধ কা িক্রম লনয়ন্ত্রণ ব্যিস্থা আযরা টজারদার েযয়যছ। লিটিআরলসসে আইন 

প্রযয়াগকারী সাংস্থার মযনানীি কম িকিিাগণ এই কলমটির সাযর্ সরাসলর সমৃ্পি। লভওআইলপ প্রযুলির অপব্যিোর 

টরাধকযল্প েযি ট  সকি পদযক্ষপ গ্রেণ করা েযয়যছ িা লনম্নরূপাঃ 

অনিধ লভওআইলপ স্থাপনা সনািকরযণ অলভ ান পলরিািনা 

২০১৬-২০১৭ অর্ ি িছযর পলরিালিি অলভ াযনর সাংখ্যা টমাে ১৯টি। উি অলভ াযনর মাধ্যযম লিপুি পলরমাযণ 

িযাযনি িক্স, টগেওযয়, সাভ িার এিাং ভুয়া টরলজযিশনকৃি সীম জব্দ করা েযয়যছ। মামিা রুজু করার পর সাংলিি 

িদন্তকারী কম িকিিার অনুকূযি জব্দকৃি আিামি ন্যস্ত র্াযক। এ অর্ িিছযর লভওআইলপ অলভ াযনর একটি িথ্য 

লনযম্ন টদয়া েিাঃ 

ক্রলমক লসম সাংখ্যা অলভ াযনর সারসাংযক্ষপ 

১ ১,২৭৫ 

১. মামিা দাযয়র- ১৯টি 

২. অলভ ানসাংখ্যা- ১৯টি 

২ ১,০৩৬ 

৩ ১,৩৩৩ 

৪ ৪,৬১৬ 

৫ ২৪,৫৯০ 

৬ ২৭ 

৭ ২৩৮ 

৮ ৩৩,১১৫ 

লসমিক্স লডযেকশন লসযস্টম 

অনিধ সীমিক্স ব্যিোরকারীযদর লনরুৎসালেি করার িযক্ষয সকি টমািাইি অপাযরেযরর সমন্বযয় লিটিআরলসযি 

লসমিক্স লডযেকশন লসযস্টম স্থাপন করা েযয়যছ। অলি সম্প্রলি লিটিআরলসর লনযদ িশনা টমািাযিক উি SIM 

Box Detection System এ Additional Hits বৃলদ্ধকরণসে Virtual Circuit িাোযনা েযয়যছ। 

 িশ্রুলিযি টিলশ সাংখ্যক সযিেজনক SIM/RUIM সনািকরণ সম্ভি েযি। ২০১৬-২০১৭ অর্ ি িছযর লিলভন্ন 

টমািাইি অপাযরেযরর টমাে ২,২২,৫১৩ টি লসম এ লডযেকশন লসযস্টযমর মাধ্যযম সনাি ও িন্ধ করা েযয়যছ।  
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Self Regulatory পদ্ধলি 

অনিধ লভওআইলপযি ব্যিহৃি সীম/রীম সনািকরন এিাং িা িন্ধ করার জন্য লিটিআরলস েযি লকছু Logic 

লনধ িারণ করা েযয়যছ। অপাযরেরগণ লনযজরা উি Logic অনু ায়ী সযিেভাজন SIM/RUIM সনাি ও িন্ধ 

কযর র্াযক।  লিটিআরলস সময় সময় পলরলস্থলি প িাযিািনা কযর Logic সমূে পলরিিিন অর্িা পলরিধ িন কযর 

র্াযক। ২০১৬-২০১৭ অর্ ি িছযর self regulatory পদ্ধলিযি িন্ধকৃি টমাে লসযমর সাংখ্যা ১৩,০১,৬২৬। 

লনয়লমি পলরদশ িন কা িক্রম   

টেলিকম িাইযসন্সধারীযদর লিলভন্ন স্থাপনা প্রলিলনয়ি পলরদশ িন করার কা িক্রম অব্যােি র্াকার  যি 

অপাযরেরগণ িাযদর টনেওয়াকি এর সঠিক ব্যিোযরর টক্ষযত্র সযিিন েযি। এছাো লিলভন্ন সমযয় পত্র-পলত্রকার 

লরযপাে ি, লিলভন্ন টসাস ি েযি প্রাপ্ত িযথ্যর লভলত্তযি লিলভন্ন স্থাপনায় লিযশষ পলরদশ িন কা িক্রম পলরিালিি েযয় 

র্াযক। 

িথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 
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িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন 

লিলমযেড (লিটিলসএি) 
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বৃটিশ শালসি ভারযি ১৮৫৩ সাযি িদানীন্তন ডাক ও িার লিভাযগর আওিাধীন ‘‘টেলিগ্রা ’’ শাখা সৃি েয়। ১৮৮৫ 

সাযি ‘‘টেলিগ্রা  আইন’’ প্রণীি েয় । পালকস্তান শাসনামযি ১৯৬২ সাযি এই টেলিগ্রা  শাখা ‘‘পালকস্তান টেলিগ্রা  

এন্ড টেলিয ান লিভাগ’’  নাযম একটি স্বিন্ত্র সরকারী লিভাগ লেযসযি পুনগ িঠিি েয়। িাাংিাযদশ স্বাধীন েওয়ার পর 

১৯৭১ সাযি এিদঞ্চযি স্থালপি সমুদয় টেলিগ্রা  ও টেলিয ান স্থাপনালদ লনযয় ডাক ও টেলিয াগায াগ মন্ত্রণািযয়র 

অধীযন ‘‘িাাংিাযদশ টেলিগ্রা  ও টেলিয ান লিভাগ’’ গঠিি েয়। ১৯৭৫ সাযির এক আধ্যাযদশ িযি ‘‘টেলিগ্রা  ও 

টেলিয ান টিাড ি’’ নাযম এটি একটি সাংলিলধিদ্ধ প্রলিষ্ঠাযন পলরণি েয় এিাং ১৯৭৯ সাযি আযরকটি অধ্যাযদশ িযি 

এটি ‘‘িাাংিাযদশ টেলিগ্রা  ও টেলিয ান টিাড ি’’ (BTTB) নাযম সরকারী টিাযড ি রূপান্তালরি েয় । BTTB 

(Amendment) Ordinance, 2008 এর আওিায় ০১ জুিাই, ২০০৮ েযি BTTBটক BTCL এ 

রূপান্তর করা েয় এিাং BTTB (Amendment) Act, 2009 প্রণয়ন করা েয়। টকাম্পালন আইন, ১৯৯৪ 

এর অধীযন পািলিক লিলমযেড টকাম্পালন লেযসযি BTCL লনিলন্ধি।  

িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড টদযশর মূখ্য টেলিয াগায াগ প্রলিষ্ঠান লেযসযি 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 েযয়যছ। জনসাধারণ এসি টনেওয়াকি ও এক্সযিিসমূযের মাধ্যযম 

অভযন্তরীন ও বিযদলশক ভযয়স ও ডাো-ইন্টারযনে ট াগায াগ সুলিধা টপযয় আসযছন।  একটি বৃেৎ টেলিকম 

কযালরয়ার ও অপাযরের লেযসযি লিটিলসএি টদশ ও জালির টসিায় লনযয়ালজি।  

২.২ িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড (লিটিলসএি) 

২.২.১ লিটিলসএি গঠযনর পেভূলম 

২.২.২ লিটিলসএি এর টসিাসমূে 

টসিার ধরন টসিা গ্রােক (৩০ জুন ২০১৭) মন্তব্য 

ভযয়স 

PSTN টেলিয ান ৬.৬২ িক্ষ 

সারাযদযশ উপযজিা ও লিলভন্ন 

টগ্রার্ টসন্টার প িন্ত লিস্তৃি 

আন্তাঃ অপাযরের ভযয়স কি   

আন্তজিালিক ভযয়স কি   

সম্পূরক টসিা (কি  রওয়ালড িাং, েে িাইন, 

কন াযরন্স কি, এিাম ি, োলন্টাং নাম্বার, 

ভাচুিয়াি নাম্বার ইিযালদ) 

  

টরড টেলিয ান   লভআইলপ গযণর জন্য 

আইলসএক্স     

আন্তজিালিক টগেওযয়     

ডাো ও 

ইন্টারযনে 

ADSL (২৫৬ টর্যক ১৫০০ Kbps) ২০.৬ োজার টজিাসদর ও লকছু উপযজিা 

GPON (১-৪ এমলিলপএস) ২১২ ঢাকার লনলদ িি লকছু এিাকায় 

লিজড ইন্টারযনে ১৮৩৬ ব্যিহৃি ৭৬.৬ Gbps 

আইলপ িানলজে (আইআইলজ এর মাধ্যযম)     

টডাযমইন (.bd) ৪০২২০   

টডাযমইন (.িাাংিা) ৩৪১   

DNS Parking     

MPLS VPN ৭৫   
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টসিার ধরন টসিা গ্রােক (৩০ জুন ২০১৭) মন্তব্য 

িান্সলমশন 

অপটিকাি  াইিার টনেওয়াকি 

২১,৫০০ লকযিালমোর 
৬৪ টজিা, ৪২৪ উপযজিা, 

১২১২ ইউলনয়ন পলরষদ 

মাইযক্রাযয়ভ লিাংক     

কপার কযািি টনেওয়াকি   সারাযদযশ গ্রােক প্রান্ত প িন্ত 

IPLC     

স্যাযেিাইে লিাংক     

অিকাঠাযমা 

 ন্ত্রপালি িসাযনার স্থান, কক্ষ, এলস, পাওয়ার 

ইিযালদ ভাো 
  সারাযদযশ 

এযন্টনা োওয়ার, ডাকি অপটিকাি  াইিার, 

 াইিার ডাক্ট ভাো 
  সারাযদযশ 

কি টসন্টার 
টেলিয ান সাংক্রান্ত অলভয াগ গ্রেণ 

(১৬৪০২) 
ঢাকা মালিএক্সযিি টেলিয ান কি িাজি প্রয াজয 

২.২.৩ টেলিয ান সাংয াগ ও কি িাজি 

প্রকার 
ঢাকা মালিএক্সযিি, 

নারায়ঙ্গি, গাজীপুর 
িট্টগ্রাম অন্যান্য এিাকা 

সাংয াগ মূে (এককািীন) ১০০০ ৫০০ ৩০০ 

লনরাপত্তা জামানি (এককািীন) ১০০০ ৫০০ ৩০০ 

িাইন ভাো (মালসক) ১৬০ ১২০ ৮০ 

কিযরে (লিটিলসএি টর্যক লিটিলসএি, 

সারাযদযশ)-সকাি ৮ো টর্যক রাি ৮ো 
৩০ পয়সা/লমলনে ৩০ পয়সা/লমলনে ৩০ পয়সা/লমলনে 

কিযরে (লিটিলসএি টর্যক লিটিলসএি, 

সারাযদযশ)-রাি ৮ো টর্যক সকাি ৮ো 
১০ পয়সা/লমলনে ১০ পয়সা/লমলনে ১০ পয়সা/লমলনে 

কিযরে (লিটিলসএি টর্যক মুযঠায ান িা 

অন্য লপএসটিএন) 
৮০ পয়সা/লমলনে ৮০ পয়সা/লমলনে ৮০ পয়সা/লমলনে 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

২.২.৪ গ্রােক প িাযয় লিটিলসএি এর অন্যান্য টসিার িাজি 

টসিা সাংয াগ মূে ডাোর গলি (Unlimited 

volume) 

িাজি 

ইন্টারযনে (ADSL) 

(Shared) 

৪০০ োকা 

(মযডম/রাউোর 

ছাো) 

২৫৬ Kbps ৩০০ োকা/মাস 

৫১২ Kbps ৫০০ োকা/মাস 

১ Mbps ৭০০ োকা/মাস 

১.৫ Mbps ১০০০ োকা/মাস 

ইন্টারযনে (GPON) 

(Shared) 

৮০০০ োকা 

(প্রায়) 

১ Mbps ১০০০ োকা/মাস 

২ Mbps ১৫০০ োকা/মাস 

৪ Mbps ২৮০০ োকা/মাস 

সািযমলরন কযািি 

ব্যান্ডউইর্ 

(Dedicated) 

৫০০০ োকা টমগা-লগগাাঃ ট যকান গলি ৯৬০ োকা/এমলিলপএস 

(টক্ষত্রলিযশযষ হ্রাসমূে প্রয াজয) 

ভাচুিয়াি টেলিয ান 

সাংয াগ 

২০০০ োকা  

(১০টি প িন্ত 

প্রলিটি) 

  ১৬০ োকা প্রলিটির িাইন টরন্ট 

১০০০ োকা 

(পরিিী প্রলিটি) 

  ৮০ োকা প্রলিটির িাইনযরন্ট 

কালন্ট্রযকাড েপ 

টিযভি টডাযমইন 

(.bd) 

    ৮০০ োকা/ িছর 

কালন্ট্রযকাড েপ 

টিযভি টডাযমইন 

(.িাাংিা) 

    ৫০০ োকা/িছর 

Real IP Address     ৩২০০ োকা/িছর (৪টির টসে) 

    ২০০ োকা (অলিলরি প্রলিটি) 

লিটিলসএি এর প্রধান কা িািয় 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

২.২.৫ ‘.িাাংিা’ টডাযমইন িালুকরণ 

.িাাংিা (ডে িাাংিা) িাাংিাযদযশর জন্য লিিীয় এিাং িাাংিা ভাষায় প্রর্ম Internationalized Do-

main Name (IDN) Country Code Top Level Domain (ccTLD). িাাংিাযদযশর 

জন্য প্রর্ম Country Code Top Level Domain (ccTLD) েযি .bd. ১৯৯৯ সাযি.bd এর 

অনুযমাদন পাওয়া  ায়। ইন্টারযনযে এিলদন িাাংিা ভাষায় ওযয়িসাইযের এযড্রস টদয়া ট ি না। ICANN কর্তিক 

‘.িাাংিা’ IDN Country Code Top Level Domain (ccTLD) অনুযমাদন করায় এখন 

টর্যক ইন্টারযনযে িাাংিা ভাষায় ওযয়িসাইযের এযড্রস টদয়া  াযি এিাং লিযির ট যকাযনা স্থাযন িাাংিা ভাষা ব্যিোর 

কযর টসই ওযয়িসাইযে প্রযিশ করা  াযি। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গি ৩১ লডযসম্বর ২০১৬ িালরযখ গণভিযন ‘.িাাংিা’ টডাযমইন শুভ উযিাধন কযরন। ‘.িাাংিা (ডে 

িাাংিা)’ টডাযমইযনর অধীযন প্রর্ম ওযয়ি এলপ্লযকশন লেসাযি ‘উত্তরালধকার.িাাংিা’  াত্রা শুরু কযর। 

 

গি ২১ ট ব্রুয়ালর ২০১০ িালরযখ আন্তজিালিক মার্তভাষা লদিযস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ‘.িাাংিা’ টক IDN এ 

অন্তভু িলির প্রলক্রয়া শুরুর ট াষণা টদন। পরিিীযি িাাংিা string evaluation, Root Zone Dele-

gation, সাভিার ও স েওয়যার স্থাপনসে কালরগলর প্রস্তুলি, Internet Assigned Numbers 

Authority (IANA), ICANN এিাং যুিরাষ্ট্র এর Department of Commerce এর 

অনুযমাদন ইিযালদ সম্পন্ন কযর গিকাি ০৪ অযক্টাির ২০১৬ িালরযখ ‘.িাাংিা’ টডাযমইন টনম িালু করা েয়। ডাক 

ও টেলিয াগায াগ লিভাগ ‘.িাাংিা’ টডাযমইযনর Administrative Contact এিাং লিভাযগর পযক্ষ 

িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড (লিটিলসএি) Technical Contact লেসাযি দালয়ত্ব 

পািন করযছ। 

‘.িাাংিা’ িালুর  যি িাাংিাযদশ এিাং লিযির িাাংিা ভাষাভাষী মানুষ মার্তভাষায় ইন্টারযনযে প্রযিশ ও ব্যিোর 

করযি পারযি। এর  যি ইন্টারযনযে িাাংিা ভাষার িালেদা ও ব্যিোর বৃলদ্ধসে িাাংিা কনযেন্ট বিলর উৎসালেি েযি। 

 যি ই-কমাস ি, ই-কৃলষ, ই-লশক্ষা, ই-স্বাস্থয ইিযালদ টসিাসমূে আরও প্রসার িাভ করযি। পাশাপালশ ‘িাাংিা’ 

টডাযমইন এর  র্া র্ ব্যিোর লনলিি করযি পারযি স্থানীয় ব্যিসা/িালণযজযর প্রসার  েযি। এছাো ‘.িাাংিা’ 

টডাযমইন সি িস্তযর িাাংিা ভাষা প্রিিযনর টক্ষযত্র লিযশষ ভূলমকা রাখযি।  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গি ৩১ লডযসম্বর ২০১৬ িালরযখ গণভিযন ‘.িাাংিা’ টডাযমইন শুভ উযিাধন কযরন। 
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২.২.৫ টদশব্যাপী লিটিলসএি অপটিকযাি  াইিার টনেওয়াকি 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

২.২.৫ লিগি িছরসমূযে লিটিলসএি এর আয়/ব্যযয়র তুিনামূিক লিিরণী 

িথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড (লিটিলসএি) 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর 

মাননীয় প্রলিমন্ত্রী লিটিলসএি এর 

ঢাকা-কুয়াকাো অপটিকযাি  াইিার 

স্থাপন কাজ পলরদশ িন কযরন। 
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টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড 



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

 

5
0
 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

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 মাি ি ২০০৫ 

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

প্রলিষ্ঠানটি সম্পূণ িভাযি  িাাংিাযদশী জনিি িারা পলরিালিি। 

২.৩ টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড 

২.৩.১ িক্ষয (Vision) 

িাাংিাযদযশর সকি প্রাযন্ত িসিাসরি প্রযিযক নাগলরযকর জন্য টমািাইি ভযয়স, লডলজোি সালভ িযসস এিাং 

টমািাইি ব্রডব্যান্ড অযাযক্সস টসিা সাশ্রয়ী মূযে প্রদান করা।  

২.৩.২ উযদ্দশ্য (Mission) 

টদযশর সি িত্র টনেওয়াকি কভাযরজ প্রদান ও উযেখয াগ্য মাযকিে টশয়ার অজিযনর মাধ্যযম টেলিেক িাাংিাযদযশর 

শীষ িস্থানীয় টমািাইি টনেওয়াকি অপাযরেরযদর মযধ্য অন্যিম েযি।  

২.৩.৩ সাম্প্রলিক উযেখয াগ্য কম িকাণ্ড  

 সি িত্র টেলিেক লসম ও লরিাজি সুলিধা প্রাপ্যিা লনলিিকরযন লরযেইি পযয়ন্ট সাংখ্যা ৩৬ োজার েযি ৫৬ 

োজাযর উন্নীি করা েযয়যছ।  

 টেলিেযকর গ্রােকযদর জন্য লরিাজি সুলিধা সেজিভয করার িযক্ষয ডাি-িাাংিা ব্যাাংক ও লিকাশ এর মাধ্যযম 

লরিাজি ব্যিস্থা প্রণয়ন করা েযয়যছ।  

 গ্রােক টসিার গুনগিমান উন্নয়নকযল্প লিলভন্ন পদযক্ষপ টনয়া েযয়যছ, টদযশর লিলভন্ন স্থাযন নতুন ২৭টি টকন্দ্র 

স্থাপন করা েযয়যছ। িিিমাযন টেলিেযকর গ্রােক টসিা টকযন্দ্রর সাংখ্যা ৯৭।  

 টেলিেযকর ১২১ সালভ িযসর মাধ্যযম ২৪  ণ্টা কিযসন্টার সালভ িস প্রদান করা েয়। 

 প্রযয়াজনীয় কালরগলর ব্যিস্থা গ্রেযনর মাধ্যযম টেলিেক টনেওয়াযকি Call Spoofing টরাধ করা েযয়যছ। 

 টেলিেক ‘মাযয়র োলস’ প্রকযল্পর মাধ্যযম স্কুযির টছযি-টমযয়যদর সরকারী বৃলত্ত প্রদাযনর জন্য লিনামূযে ১০ িক্ষ 

লসম লিিরন কযরযছ। 

 টেলিেক ‘উচ্চমাধ্যলমক উপবৃলত্ত প্রকযল্পর’ আওিায় লশক্ষার্ীযদর সরকারী বৃলত্ত প্রদাযনর জন্য লিনামূযে ১.৭৫ 

িক্ষ িণ িমািা লসম লিিরন করা েযয়যছ। 

 টেলিেযকর অনিাইন টসিার মাধ্যযম লশক্ষা প্রলিষ্ঠাযন ভলিি, িাকুলরযি লনযয়াগ আযিদন ইিযালদ করা  ায়।  যর 

িযসই এখন গ্রােকরা লিদুযৎ, পালন, গ্যাসসে লিলভন্ন ইউটিলিটি টসিার লিি প্রদান করযি পারযিন।  

 এসএমএযসর মাধ্যযম টিসরকালর লশক্ষক লনিন্ধন এিাং স্কুি, কযিজ ও লিিলিযািয়সমূযের ভলিি প্রলক্রয়ায় ৫০ 

িাখ লশক্ষার্ী ২০১৪ সাযি শুধুমাত্র টেলিেযকর এসএমএস পদ্ধলিযি প্রর্ম িষ ি ভলিি পরীক্ষার আযিদন  রম 

পূরণ ও ল  প্রদান কযরযছন।  



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

 

5
1
 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

(ক) SMS এর মাধ্যযম ভলিি  

 ২৪টি সরকালর লিিলিযািয়, প্রায় ৭০টি সরকালর ও টিসরকালর টমলডযকি কযিজ এিাং সকি উচ্চ মাধ্যলমক 

কযিজসে প্রায় টমাে ৪৫ িক্ষ (আযিদন সাংখ্যা) ছাত্র/ছাত্রী এসএমএস পদ্ধলিযি শুধুমাত্র ২০১৬ সাযিই প্রর্ম 

িষ ি ভলিি পরীক্ষার আযিদন  রম পূরণ ও ল  প্রদান কযরযছন। এ ছাো অনিাইযন প্রযিশপত্র এিাং পরীক্ষা 

টকযন্দ্রর জন্য োলজরা খািা টদওয়া েযয়যছ।  

 অনিাইযন ঢাকা লিিলিযািযয়র অলধভুি আইলিএ এর এমলিএ টপ্রাগ্রাযমর ভলিি আযিদন গ্রেণ এিাং 

এসএমএস এর মাধযম ল  গ্রেণ করা েযয়যছ। এ ছাো অনিাইযন প্রযিশপত্র এিাং পরীক্ষা টকযন্দ্রর জন্য োলজরা 

খািা টদওয়া েযয়যছ। 

 লডপাে িযমন্ট অি টেক্সোইি এর অন্তভূ িি ৬টি প্রলিষ্ঠাযন লিএসলস ইন টেক্সোইি ইলিলনয়ালরাং ও লডযপ্লামা ইন 

টেক্সোইি ইলিলনয়ালরাং টকাযস ি শুধু এসএমএস এর মাধ্যযম ভলিির আযিদন ও ল  গ্রেণ করা েয়।এ ছাো 

অনিাইযন প্রযিশপত্র টদওয়া েযয়যছ। 

 লডপাে িযমন্ট অি টেকলনকযাি লশক্ষা এর অন্তভূ িি সকি (প্রায় ৫০টি) সরকালর পলিযেকলনকযাি কযিযজর 

আযিদন এিাং ল  গ্রেণ করা েযয়যছ । 

 লডপাে িযমন্ট অি নালস িাং এর অন্তভূ িি লিএসলস ইন নালস িাং, Diploma in nursing, Diploma in Mid-

wifery টকাযস ি এসএমএস এর মাধ্যযম ভলিির আযিদন ও ল  গ্রেণ করা েয়। এ ছাো এসএমএস এর মাধ্যযম 

 িা ি প্রকাশ ও অনিাইযন প্রযিশ পত্র টদওয়া েযয়যছ। 

 Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) এর অন্তভূ িি  Diploma 

in Marine Technology টকাযস ি এসএমএস এর মাধ্যযম ভলিির আযিদন ও ল  গ্রেণ করা েয়। এ ছাো 

এসএমএস এর মাধ্যযম  িা ি প্রকাশ করা েয়। 

 অনিাইযন Armed Forces Medical College (AFMC), Army Medical College 

(AMC), Military Institute of Science & Technology (MIST), Army Institute of 

Business Administration Savar এর ভলিি পরীক্ষার আযিদন  রম পূরণ ও এসএমএস এর মাধ্যযম 

ল  গ্রেণ করা েযয়যছ। এ ছাো অনিাইযন ছলি ও স্বাক্ষর সম্বলিি প্রযিশপত্র এিাং পরীক্ষা টকযন্দ্রর জন্য োলজরা 

খািা টদওয়া েযয়যছ এিাং এসএমএস এর মাধ্যযম  িা ি প্রকাশ করা েযয়যছ। 

২.৩.৪ e-governance সে আর্ ি-সামালজক উন্নয়নমূিক টসিা কম িকাযন্ড টেলিেযকর অজিনসমূে 

(খ) পরীক্ষার  িা ি প্রকাশ  

SMS Based Exam Result  

২০১৬ সাযি লপএসলস, টজএসলস, এসএসলস, ও এইিএসলস স্তযর প্রায় ১.৮ টকাটি এসএমএস ব্যিোরকারী 

এসএমএস এর মাধ্যযম  িা ি টপযয়যছন। এসএমএস এর মাধ্যযম National University, Bangladesh 

Public Service Commission পরীক্ষার  িা ি প্রদান করা েযয়যছ। 

 

Web Based Exam Result 

২০১৬, ২০১৭ সাযি এসএসলস ও ২০১৬ সাযি লপএসলস, টজএসলস, এইিএসলস স্তযর ২.৯ টকাটি অনিাইন 

ব্যিোরকারী অনিাইযন  িা ি টপযয়যছন। 
 

E-mail Exam Result 

২০১৬ ২০১৭ সাযির এসএসলস ও এইিএসলস পরীক্ষার্ীর  িা ি সাংলিি স্কুি/কযিযজর ই-টমইযি কাগজ লিেীন 

 িা ি টপ্ররণ করা েযয়যছ।  
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(গ)  িা ি (ডাোযিজ) সাংরক্ষণ  

এসএসলস/সমমান (২০১৬ ও ২০১৭), এইিএসলস (২০১৬) ৩৬ িক্ষালধক ছাত্র/ছাত্রীর টরজাি ডাো টেলিেক 

সাভিাযর ব্যিোরয াগ্য অিস্থায় সাংরক্ষণ করা েযয়যছ। এর  যি পরীক্ষার্ীরসে অলভভািক, সরকারী-টিসরকারী 

প্রলিষ্ঠান, লিিলিযািয় ও দূিািাসসে লিলভন্ন গুরুত্বপূণ ি প্রলিষ্ঠান টরজাি আকিাইভ (১৯৯৫-২০১৭) টর্যক  িা ি 

জানযি পারযি।  

( ) অনিাইন িাকলরর দরখাস্ত  

 অনিাইযন Bangladesh Public Service Commission এর Cadre  এিাং  Non Cadre পযদ 

আযিদন গ্রেণ এিাং এসএমএস এর মাধ্যযম ল  গ্রেণ করা েযয়যছ। এ ছাো অনিাইযন প্রযিশপত্র এিাং পরীক্ষা 

টকযন্দ্রর জন্য োলজরা খািা টদওয়া েযয়যছ এিাং এসএমএস এর মাধ্যযম  ি প্রকাশ করা েযয়যছ। 

 অনিাইযন NTRCA এর টিসরকারী লশক্ষক লনিন্ধন পরীক্ষার জন্য িছযর প্রায় ৯ িক্ষ  আযিদন গ্রেণ এিাং 

এসএমএস এর মাধ্যযম ল  গ্রেণ করা েযয়যছ। এ ছাো অনিাইযন প্রযিশপত্র এিাং এসএমএস এর মাধ্যযম  ি 

প্রকাশ করা েযয়যছ।  

 SMS-এর মাধ্যযম Bangladesh Army এিাং Border Guard Bangladesh (BGB)  এর অধীযন 

Soldier (Male & Female) এর আযিদন গ্রেণ এিাং ল  গ্রেণ করা েযয়যছ। এ ছাো SMS-এর মাধ্যযম 

Bangladesh Army এিাং Bangladesh Air force (OCC, MODC, AIRMEN)এর কলমশন্ড 

পযদ আযিদন ল  গ্রেণ করা েযয়যছ। 

 িাাংিাযদশ কৃলষ ব্যাাংক, কম িসাংস্থান ব্যাাংক, িাাংিাযদশ পলরসাংখ্যান বুযযরা, লিটিলসএি, লজটিলসএি, 

লডলপলডলস, লপলজলসলি, ইলজলসলি, লিলসআইলস এিাং এসইএসআইলপযি জনিি লনযয়াযগর জন্য অনযিইযন 

আযিদন গ্রেণ এিাং SMS-এর মাধ্যযম ল  গ্রেণ করা েযয়যছ। এছাো অনিাইযন প্রযিশপত্র লিিরণ করা 

েযয়যছ।  

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

অনিাইযন আযিদন এিাং SMS-এর মাধ্যযম ল  গ্রেণ করা েযয়যছ।  

 অনিাইযন Bangladesh  Rural Electrification Board (BREB) লনযয়াগ এর আযিদন এিাং 

SMS-এর মাধ্যযম ল  গ্রেণ করা েযয়যছ। এছাো অনিাইযন প্রযিশপত্র লিিরণ করা েযয়যছ। 

 SMS-এর মাধ্যযম Bangladesh Jail (BDJ) অধীযন Soldier (Male & Female) এর আযিদন 

গ্রেণ এিাং ল  গ্রেণ করা েযয়যছ। 

 অনিাইযন Post & Telecommunication Division (PTD), Cabinet Division , Security 

Services Division, Ministry of Public Administration, Ministry of Commerce, 

Department of Agricultural Extension (DAE), Economic Relations Division 

(RED)  সে আরও অযনক সরকারী প্রলিষ্ঠাযনর লনযয়াগ এর আযিদন এিাং SMS-এর মাধ্যযম ল  গ্রেণ 

করা েযয়যছ। এছাো অনিাইযন প্রযিশপত্র লিিরণ করা েযয়যছ। 
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(ঙ) ই-স্বাস্থযযসিা 

কলমউলনটি লিলনক এর টসিার লিষযয় জনসাধারযণর মযধ্য সযিিনিা সৃলি এিাং লিলনক েযি লিলকৎসা গ্রেযণ 

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

Bound Dialer (OBD) এর মাধ্যযম টপ ৌঁযছ টদয়া েযয়যছ।   

(ি) টমািাইযির মাধ্যযম লিি পলরযশাধ ও টিযকে ক্রয়  

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

কযরযছ। এর  যি পেী লিদুযৎিায়ন টিাড ি-এর গ্রােকগণ ব্যাাংযকর দী ি িাইন এলেযয় সেযজই িাযদর লিি 

জমা লদযি পাযরন।  

 টেলিেক লপ্র-টপইড  ট ান লদযয় দশ িনার্ীগণ িঙ্গিন্ধু টশখ মুলজবুর রেমান নযভা লর্যয়োযরর ২ লদযনর অলগ্রম 

টিযকে ক্রয় সে বদলনক ৫টি ‘টশা’-টি ২০০ টিযকে ক্রয় করযি পাযরন।  

২.৩.৫ টেলিেযকর রাজস্ব 

অর্ ি িছর রাজস্ব রাজস্ব বৃলদ্ধ / (হ্রাস)% করপূি ি িাভ (ক্ষলি) 

2013-2014 969.96 43.96% 94.17 

2014-2015 834.47 (13.88%) (80) 

2015-2016 986.07 18.17% (41) 
2016-2017 

(Unaudited) 
711 (প্রায়) (27.93%) (প্রায়) (168) (প্রায়) 

সার ব্যিস্থাপনায় স্বিিা আনযি িাাংিাযদশ টকলমকযাি ইন্ডালিজ করযপাযরশন (লিলসআইলস) ও 

টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেযডর মযধ্য কযপ িাযরে সমযঝািা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠাযন মাননীয় মন্ত্রী, লশল্প 

মন্ত্রণািয় এিাং মাননীয় প্রলিমন্ত্রী ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ। 
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 প্রকযল্পর নাম প্রকল্প সম্পন্ন েযি কভাযরযজর উন্নয়ন 
িিিমান 

অিস্থা 

১ টেলিেযকর টনেওয়াকি আধুলনকায়িন ও সম্প্রসারণ 

(১৭০০ টি ২.৫ লজ লিটিএস, ১৫০০টি ৩লজ টনাড লি) 

২.৫লজ- উপযজিা/ইউলনয়ন  প িায় 

৩লজ- লিভাগীয় শের ও টজিা শের প িন্ত 

িিমান 

২ ৩লজ প্রযুলি িালুকরণ ও ২.৫লজ টনেওয়াকি 

সম্প্রসারণ (য জ-২) 

(৫০০ টি ২.৫ লজ লিটিএস, ১২০০টি ৩লজ টনাড লি) 

২.৫লজ- ইউলনয়ন প িাযয় 

৩লজ- উপযজিা প িন্ত, সকি মোসেক, 

িে িে লশক্ষা প্রলিষ্ঠান ও গুরুত্ত্বপুণ ি 

এিাকা সমূে 

একযনযক 

অনুযমালদি 

  

৩ টেলিেযকর ৩লজ টনেওয়াকি ইউলনয়ন প িাযয় 

সম্প্রসারণ (৩লজ টনাড লিাঃ ৪০০০ টি) 

ইউলনয়ন প িন্ত প্রস্তালিি 

৪ Solar based Base Stations in hard-to-
reach areas for strengthening Teletalk 
Network Coverage 

োওে-িাওে, টকাস্টাি টিি ও অন্যান্য 

দূগ িম এিাকা 

প্রস্তালিি 

৫ টেলিেযক ৪লজ টনেওয়াকি স্থাপযনর  মাধ্যযম 

টজিাসদর প িন্ত উচ্চ গলির ব্রডব্যান্ড টসিা িালুকরণ 

(৪লজ ই-টনাড লিাঃ ২০০০ টি) 

সকি লিভাগীয় ও টজিা সদর প িন্ত পলরকলল্পি 

২.৩.৫ টেলিেযকর উন্নয়ন পলরকল্পনা 

 টেলিেক ‘Small Cell Technology’ ও In Building Solution (IBS) স্থাপন প্রকল্প গ্রেণ কযরযছ। 

এর মাধ্যযম উঁচু ভিযন টনেওয়াযকির মাযনান্নয়যনর পাশাপালশ দূরিিী উপযজিা সমূযে অপটিকযাি  াইিার 

টনেওয়াকি ব্যিোর কযর টসিা প্রদান করা সম্ভি েযি। 

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

ম্যাযনজাযরর সাযর্ চুলি সম্পাদন কযরযছ। িিিমাযন টেলিেযকর Asset Revaluation এর কাজ িিমান 

রযয়যছ।  

িথ্যসূত্রাঃ টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড 

ডাক ও টেলিয াগায াগ 

লিভাযগর মাননীয় প্রলিমন্ত্রী 

ঢাকার িনানীযি টেলিেযকর 

কাস্টমার টকয়ার টসন্টার 

উযিাধন কযরন। 
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িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন 

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

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

টক্ষযত্র সমুদ্রগযভির কযািি লদযয় অলি দ্রুিিার সাযর্ এিাং সেযজ আন্তজিালিক ট াগায াগ রক্ষা সম্ভি েযি। ২০০৬ 

সাযি িাাংিাযদযশ সািযমলরন কযািি সাংযুলির পূযি ি আন্তজিালিক টেলিয াগায াযগর টক্ষযত্র স্যাযেিাইে লসযস্টম 

ব্যিোর েযিা। Bangladesh Telegraph and Telephone Board (Amendment) Ordinance,  

2008 এর 5B ধারা িযি োলন্ডাং টস্টশনসে সািযমলরন কযািিযক অধুনালুপ্ত লিটিটিলি টর্যক আিাদা কযর 

িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড (লিএসলসলসএি) গঠন করা েয়। লিএসলসলসএি পািলিক 

লিলমযেড টকাম্পালন লেযসযি ০১ জুিাই ২০০৮ িালরখ েযি  াত্রা শুরু কযর। িিিমাযন লিএসলসলসএি 

টেলিয াগায াগ খাযি সরকালর মালিকানাধীন একমাত্র প্রলিষ্ঠান ট টি পু ৌঁলজিাজাযর লনিলন্ধি। 

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

Europe-4) সািযমলরন কযািযির সাংয াগ রযয়যছ। SEA-ME-WE-4 সািযমলরন কযািযির োলন্ডাং টস্টশন 

লঝিাংজা, কক্সিাজার-এ অিলস্থি।  সম্প্রলি লিএসলসলসএি SEA-ME-WE-5 নামক আযরকটি আন্তজিালিক 

কযািযির সাযর্ সাংযুি েযয়যছ। এ কযািযির োলন্ডাং টস্টশন পটুয়াখািী টজিার কুয়াকাোয়।  

২.৪ িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড (লিএসলসলসএি) 

২.৪.১ লিএসলসলসএি এর কযািিসমূে 

২.৪.২ লিএসলসলসএি এর কা িািিী 

 IPLC’র মাধ্যযম ডাো/ইন্টারযনে ও ভযয়স ট াগায াযগর জন্য উচ্চমাযনর ব্যান্ডউইডর্ সরিরাে করা;  

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

অপাযরশন/রক্ষণাযিক্ষণ সে উচ্চমানসম্পন্ন গ্রােক টসিা প্রদান লনলিি করা; 

 IIG ও ISP টক IP Transit টসিা প্রদাযনর মাধ্যযম ইন্টারযনে ব্যিোযরর লিকাশ  োযনা এিাং স্বল্প মূযে 

মানসম্পন্ন ইন্টারযনে টসিা লনলিি করা; 

 IIG এর Network Operation Centre (NOC), Data Centre এিাং সািযমলরন কযািি োলন্ডাং 

টস্টশন ২৪ x ৭ লভলত্তযি িালু রাখা; 

 সািযমলরন কযািযির অব্যিহৃি কযাপালসটি েযি লিযদযশ ব্যান্ডউইডর্ লিজ প্রদান। ভারযির লত্রপুরায় 

কক্সিাজার টর্যক ইন্টারযনে ব্যান্ডউইডর্ সরিরাে সাংক্রান্ত কা িক্রম িিমান রাখা; 

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

কলমটির কা িক্রযমর সাযর্ সমন্বয় সাধন; 

 টশয়ার িাজাযরর িালিকাভুি পািলিক লিলমযেড টকাম্পালন লেযসযি লসলকউলরটিজ অযান্ড এক্সযিি কলমশনসে 

লিলভন্ন সাংস্থার সাযর্ কা িক্রম পলরিািনা; 

২.৪.৩ লিএসলসলসএি এর টসিাসমূে 

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

 IIG িাইযসন্সধারী প্রলিষ্ঠানসমূেযক ইন্টারযনে ব্যান্ডউইডর্ সরিরাে  

 লিএসলসলসএি এর IIG িাইযসযন্সর অধীযন ISP-টদর IP Transit প্রদান 

 লিটিআরলসর অনুযমাদন সাযপযক্ষ কযপ িাযরে গ্রােকযদর Dedicated Leased Line প্রদান 
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২.৪.৪ লিএসলসলসএি এর ২০১৬-১৭ অর্ িিছযর উযেখয াগ্য কা িক্রম  

(ক) টদশযক লিিীয় সািযমলরন কযািযি সাংযুিকরণ 

িাাংিাযদযশ একটি মাত্র সািযমলরন কযািি (SEA-ME-WE-4) র্াকায় ২য় একটি সািযমলরন কযািি টনেওয়াকি 

এর সাযর্ সাংযুি েওয়ার িযক্ষয িাাংিাযদশ সরকার উযযাগ গ্রেণ কযর। টস টমািাযিক িাাংিাযদশ SEA-ME-

WE-5 নামক সািযমলরন কযািি কনযসাটি িয়াম এর সাযর্ গি ৭ই মাি ি ২০১৪ লি: িালরযখ Construction & 

Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর কযর এিাং এ সাংক্রান্ত প্রকল্পটি ১২ই টম, ২০১৫ িালরযখ একযনক 

সভায় অনুযমালদি েয়। লিিীয় সািযমলরন কযািযি সাংযুি েওয়ার মাধ্যযম িাাংিাযদশ অলিলরি ১৫০০ 

লজলিলপএস ব্যান্ডউইডর্ অজিন করযি পারযি। SEA-ME-WE-5 সািযমলরন কযািযির Design Cable 

Life আনুমালনক ২০-২৫ িছর। এই কযািযির োলন্ডাং টস্টশন পটুয়াখািী টজিার কুয়াকাোয় স্থাপন করা েযয়যছ। 

ইযিামযধ্যই লিিীয় সািযমলরন কযািি স্থাপযনর কাজ সম্পন্ন েযয়যছ এিাং উযিাধযনর জন্য প্রস্তুি রযয়যছ। এছাোও 

SEA-ME-WE-5 সািযমলরন কযািযির মাধ্যযম পরীক্ষামূিক সাংয াগ স্থাপন করা েযয়যছ,  ার কা িক্ষমিা 

সযন্তাষজনক পাওয়া টগযছ। এই কযািযি ১৮টি সদস্য টদযশর সাযর্ িাাংিাযদশ োলন্ডাং সুলিধা পাযি।   

SEA-ME-WE-5 কযািযির রুে ডায়াগ্রাম 

(ক) ভূোযন ব্যান্ডউইডর্ প্রদাযনর উযযগ 

গি ১-৩ আগি, ২০১৬ লিাঃ িালরযখ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর মাননীয় প্রলিমন্ত্রী ভূোন স র কযরন। এরই 

ধারািালেকিায় ৭ সদস্য লিলশি একটি ভূোন প্রলিলনলধ দি সম্ভাব্যিা  ািাযয়র উযদ্দযশ্য িাাংিাযদশ স র কযরন। 

পরিিীযি ভূোযনর িথ্য ও ট াগায াগ মন্ত্রী িাাংিাযদশ  স র কযরন এিাং কক্সিাজার সািযমলরন কযািি োলন্ডাং 

টস্টশন পলরদশ িন কযরন। ভূোযন ব্যান্ডউইডর্ প্রদাযনর উযদ্দযশ্য িাাংিাযদযশর পক্ষ েযি কা িক্রম িিমান রযয়যছ 

এিাং ভারযির ভূখযন্ডর উপর লদযয় ভুোযন ব্যান্ডউইডর্ সরিরাযের জন্য  Power Grid Company of India 

Ltd. (PGCIL) এর সাযর্ আযিািনা িিমান আযছ। 

(ক) টদযশর অভযন্তযর ব্যান্ডউইডর্ এর ব্যিোর বৃলদ্ধ 

লিএসলসলসএি টদযশর গ্রােকযদর টক্ষযত্র িাল্ক ব্যান্ডউইডর্ এর জন্য মূে কলমযয় সাশ্রয়ী ট্যালর  লনধ িারণ কযরযছ। টস 

টমািাযিক ২০১৬-১৭ অর্ ি িছযর ব্যান্ডউইডর্ ব্যিোর ১১১ লজলিলপএস (লগগা লিে পার টসযকন্ড) বৃলদ্ধ টপযয় (জুন, 

২০১৭ প িন্ত) ২৪৩ লজলিলপএস এ দাঁলেযয়যছ।  
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

( ) ইন্টারযনে ব্যান্ডউইডর্ এর লিষযয় অজিনসমূে 

 ভারযির লিএসএনএি সে টদশী-লিযদশী লিলভন্ন গ্রােকযক প্রদত্ত লিএসলসলসএি এর আইলপ িানলজযের 

পলরমান ৬৩ লজলিলপএস েযি টিযে ৬৮ লজলিলপএস-এ উন্নীি েযয়যছ। 

 লিএসলসলসএি-এর আইলপ িানলজযের মান িাোযনা এিাং টসই সযঙ্গ আপলিাংযক ব্যান্ডউইডর্ ক্রযয়র ব্যয় 

কলমযয় আনার জন্য গুগি-এর সাযর্ ২০ লজলিলপএস ( ার মযধ্য ১০ লজলিলপএস SMW-4 লদযয় এিাং িাকী 

১০ লজলিলপএস SMW-5 লদযয়) এিাং লসঙ্গাপুযরর Equinix-IX (Internet Exchange) -এর সাযর্ 

১০ লজলিলপএস সরাসলর Peering িালু করা েযয়যছ। এছাো একই িযক্ষয লিএসলসলসএি-এ Akamai 

Cache  স্থাপন করা েযয়যছ।  

 িট্টগ্রাম অঞ্চযি স্বল্পমূযে ব্যান্ডউইডর্ লিিরযণর সুলিধার জন্য লিএসলসলসএি িট্টগ্রাযম একটি আইলপ PoP  

(Point of Presence) স্থাপন কযরযছ এিাং ইযিামযধ্য উি PoP েযি গ্রােকযক সাংয াগও প্রদান করা 

েযয়যছ। 

 লিএসলসলসএি-এর িট্টগ্রাম ও কক্সিাজার PoP েযি লিিরণয াগ্য ব্যান্ডউইডযর্র মূে হ্রাস করা েযয়যছ। 

এছাো ব্যান্ডউইডর্ িািদ খরি কলমযয় এযন ঢাকা সে লিএসলসলসএি এর অন্যান্য PoP েযি প্রযদয় আইলপ  

ব্যান্ডউইডযর্র মূে আরও কমাযনার উযযাগ োযি টনয়া েযয়যছ।  

 অলধকির Redundancy প্রদাযনর িযক্ষয লিএসলসলসএি-এর ঢাকাস্থ আইলপ PoP -এ দুটি সািযমলরন 

কযািি লসযিম ির্া SMW-4 এিাং SMW-5-এর মাধ্যযম আপলিাংক ব্যান্ডউইডর্ feed করার ব্যিস্থা 

করা েযয়যছ। 

২.৪.৫ লিএসলসলসএি এর রাজস্ব আয়  

 অর্ ি িছর ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

রাজস্ব আয় ৬০.৩৩ ৮৩.৭৮ ১২১.৪৫ ১২৪.৮৪ ৭৫.৩৭ ৬১.৫৮ ৬৬.২৭ ১০৩.৬৭ 

লনে মুনা া (কর পূি ি) ৩৪.৮৬ ৫৪.৪৮ ৮৩.১৩ ১০৯.৫৯ ৪৮.৮১ ১৩.৯০ ১৭.৮৬ ৩৮.৯৫ 

লনে মুনা া (কর পরিিী) ২০.৮৯ ২২.৪৩ ৭৪.৪৮ ৮৭.২১ ৩৬.২৩ ১২.৯১ ১৬.৫৫ ৩১.৮২ 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭

৬০ ৩৩

৮৩ ৭৮

১২১ ৪৫
১২৪ ৮৪

৭৫ ৩৭

৬১ ৫৮
৬৬  ২৭

১০৩ ৬৭

রাজস্ব আয় লনে মুনা া  কর পূি ি লনে মুনা া  কর পরিিী 



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

 

5
9
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কুয়াকাোস্থ সািযমলরন কযািি োলন্ডাং 

টস্টশযনর প্রধান ভিন 

কুয়াকাোস্থ SEA-ME-WE-5 সািযমলরন কযািি োলন্ডাং টস্টশন পলরদশ িযন ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর 

মাননীয় প্রলিমন্ত্রী।  

িথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড (লিএসলসলসএি) 

২.৪.৫ লিএসলসলসএি এর ভলিষ্যৎ পলরকল্পনা  

 টনপাি ও ভুোযন ব্যান্ডউইডর্ প্রদান 

 ভারযির লিএসএনএি এর লনকে আইলপ ব্যান্ডউইডর্ লিক্রয় বৃলদ্ধ  

 সপ্তম পঞ্চিালষ িক পলরকল্পনা টমািাযিক ২০২০ সাযির মযধ্য সািযমলরন কযািযির ব্যিোর ৫০০ লজলিলপএস এ 

উন্নীিকরণ 
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টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিলমযেড (যেলশস) 



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

 

6
2
 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

িিি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 েয়। ২০০৮ সাযি লসযমন্স এলজ িাঁযদর সকি টশয়ার ডাক ও টেলিয াগায াগ মন্ত্রণািয়যক 

েস্তান্তর কযর। ২০১০ সাযি এটি টরলজিার অি জযয়ন্ট স্টক টকাম্পালনযি লনিলন্ধি েয়। প্রলিষ্ঠানটির অনুযমালদি 

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

প্রলিষ্ঠািযে টেলশস ইএমলড টেলিয ান এক্সযিি উৎপাদন ও স্থাপন, এনািগ লপএলিএক্স, টেলিয ান টসে,  যাক্স 

টমলশন, লডলপ/লসটি িক্স, টকলিযনে এিাং আনুষালঙ্গক টেলিয াগায াগ  ন্ত্রপালি উৎপাদন করযিা। িিিমাযন 

লডলজোি টেলিয ান টসে, লডলজোি লপএলিএক্স, োপেপ, মালি- াাংশনাি লডলজোি এনালজি লমোর এিাং 

টমািাইি ব্যাোরী ও িাজিার উৎপাদন/সাংয াজন কযর লিক্রয়/যসিা প্রদান করা েযি। 

(ক) লডলজোি টেলিয ান টসে 

টেলশস লিলভন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশালসি, টিসরকারী প্রলিষ্ঠান ও জনসাধারযণর মযধ্য লিক্রযয়র জন্য 

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

কিার আইলড টেলিয ান টসে সাংয াজন/উৎপাদন ও লিপণন করযছ। 

(খ) Private Automatic Branch Exchange (PABX) 

২.৫ টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিলমযেড (যেলশস) 

২.৫.১ ব্যিসার প্রকৃলি 

২.৫.২ িিিমান কম িকাণ্ড 

ক্রলমক  টেলিয ান টসে এর নাম উৎপাদন লিক্রয় মজুদ 

১ কিার আইলড টেলিয ান টসে ৫,০৯৮ টি ৩,৮৭৪ টি ১,২২৪ টি 

২ টস্টাযনা টেলিয ান টসে ১৫০৪ টি ১৪৭৬ টি ২৮টি 

৩ কিার আইলড কাঁিামাি - - ৫১০০ টি 

 িাাংিাদযশ ব্যাাংক এর IP PABX  স্থাপন কাজ টশষ করা েযয়যছ। সেসাই অিলশি লিি পাওয়া  াযি।  

 DMP -তে নতুন ১০০০ িাইন লিলশি Brand: NEC, Model: SV 9500 এর PABX 

লসযস্টম স্থাপন কাজ টশষ েযয়যছ। 

  ায়ার সালভ িস এন্ড লসলভি লডয ন্স অলধদপ্তযরর প্রধান কিা ািযয় ২০+২০০ িাইন NEC Brand, SV 

৮১০০ মযডি লডলজোি লপএলিএক্স এিাং ২০০ িাইন সারয স ওয়ালরাং এর কাজটি টশষ করা েযয়যছ।  

 িাাংিাদযশ টেলিলভশন (লিটিলভ) এর ১৫ (পনযর) টি Relay Station এর জন্য ১৫ (পনযর) টি NEC 

SV 9100 মযডযির IP Based Digital PABX স্থাপন করা েযয়যছ।  

 জািীয় লিিলিযািয়, গাজীপুযর  PABX  এর জন্য ২৬৪ িাইন িলধ িি করণ এিাং ৫০০ টপয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড 

কযািি টিইাং স্থাপন কাজ টশষ েযয়যছ।  
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  ায়ার সালভ িস রাজশােী এিাং  ায়ার সালভ িস খুিনায় ৫+৫০ িাইন লিলশি ২(দুই)টি PABX স্থাপন এিাং 

ওয়ালরাং কাজ টশষ েযয়যছ।  

 RAB  কা িািযয় Procurement of Voice & Data Communication 

Switching Exchange with Wireless Interface শীষক স্থাপন কাজ িিমান আছ। 

 িাাংিাদযশ ইিাি ও প্রযক শি কযপ িাযরশযনর জন্য ১০+৯৬ িাইন লিলশি PABX লসযস্টম সরিরাে, স্থাপন 

এিাং ১০০টি টেলিয ান িাইযনর সারয যসর  ওয়যালরাংএর মািামাি সরিরাে এিাং স্থাপন কাজ সম্পন্ন েয়যছ।  

 NBR এ ৩০+২৫০ িাইনলিলশি PABX লসযস্টম এর জন্য ৭০ িাইন (২০/১০ টপয়ার) সুইি টিাড ি কযািি 

স্থাপন এিাং লভআইলপ টেলিয ান এর জন্য ৩০ িাইন আভযন্তরীণ সারয যসর ওয়যালরাং কাজ সম্পন্ন করা 

েযয়যছ।  

 NAEM ঢাকা এ ৬+১০০ িাইনিলশলি PABX লসযস্টম এর জন্য ৬৭টি িাইন এর প্রযয়াজনীয় সাংস্কারসে 

সিিকরন, MDF Frame এিাং MDF Cabinet িক্স প্রলিস্থাপন, আভযন্তরীণ সারয স ওয়যালরাং 

কাজ সম্পন্ন করা েয়যছ।  

 িাাংিাদযশ সুপ্রীম টকাে ি এর মাননীয় প্রধান লিিারপলির িাসভিযনর জন্য ৬+২+১৬ িাইন লিলশি মযডযির 

PABX লসযস্টম সরিরাে, স্থাপন এিাং িালুকরণ কাজ সম্পন্ন করা েযয়যছ।  

 ঢাকা টমলডকযাি কযিজ োসপািাযির লডলজোি PABX (লসযমন্স োইম-৩৩০ মডযি, ৫০+৫৫০ িাইন) 

এর জন্য ০১ টি Control Card সরিরাযের কা িাযদশ পাওয়া টগযছ। স্থাপন কা ি সম্পন্ন েয়যছ।  

 দুদক প্রধান কা িািযয় ৫(পাঁি) জন অপারযের লিলশি কিযসন্টার-এর স্থাপন কাজ সম্পন্ন েয়যছ।  

 স্যার সলিমুোে টমলডযকি কযিজ এন্ড লমডয াে ি োসপািাযি ৭০ িাইন আভযন্তরীণ সারয স ওয়ালরাং কাজ 

টশষ েযয়যছ।  

 গণভিযন ২০০ িাইন লিলশি PABX স্থাপন কাজ টশষ েযয়যছ।  

 আইন মন্ত্রণািযয় ০+৯৬ িাইন লিলশি PABX এিাং আভযন্তরীণ সারয স ওয়ালরাং কাজ সম্প্রলি টশষ 

েযয়যছ।   

(গ) টদাযয়ি োপেপ সাংয াজন ও লিিরণ 

িাাংিাযদযশ স্বল্পমূযের োপেপ সাংয াজন/উৎপাদন ও লিপণন করার িযক্ষয মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গি ১১ অযক্টাির, 

২০১১ িঙ্গিন্ধু আন্তজিালিক সযম্মিন টকযন্দ্র টেলিয ান লশল্প সাংস্থা কর্তিক সাংয ালজি টদাযয়ি ব্র্যাযন্ডর োপেপ 

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

োপেপ উৎপাদন/সাংয াজন কযরযছ। টসগুযিা মাযনর লদক টর্যক িাজাযর সুনাম অজিন কযরযছ এিাং আরও উন্নিির 

লিলনযদ িযশর Core  i7 প্রযসসর সমৃদ্ধ টদাযয়ি োপেযপর পরিিী মযডি িাজারজাি করা েযি।   

এ প িন্ত লিলভন্ন মযডযির টমাে ৬৩,২৪৫টি টদাযয়ি োপেপ সাংয াজন এিাং লিলভন্ন মযডযির টমাে ৫৮,৭৫০টি 

টদাযয়ি োপেপ লিক্রয় করা েযয়যছ ।  ার মযধ্য লশক্ষা মন্ত্রণািযয় টমাে ২৩,৩৩১টির টদাযয়ি এডভান্সড 

১৬১২আই৩ োপেপ সরিরাে করা েযয়যছ। টসনািালেনীযি টমাে ২,৭৯৯টি লিলভন্ন মযডযির টদাযয়ি োপেপ 

সরিরাে করা েযয়যছ এিাং িাাংিাযদশ ডাক অলধদপ্তরযক লিলভন্ন মযডযির প্রায় ২৪,০০০টি টদাযয়ি োপেপ সরিরাে 

করা েযয়যছ। অিলশি োপেপ অন্যান্য গ্রােকযদর লনকে লিক্রয় করা েযয়যছ। 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

( ) বিদুযলিক লমোর 

টডসযকা েযি প্রাপ্ত কা িাযদযশর  লভলত্তযি ইলিমযধ্য ১ (এক)িক্ষ লপ্রযপইড লমোর (লসযঙ্গি ট জ এিাং লি-ট জ) 

লমোর সরিরাে করা েযয়যছ। িাছাো নারায়ণগি পেী লিদুযৎ সলমলি-১ এ  ৫,৫০০টি লপ্রযপইড লমোর (লসযঙ্গি-

ট জ এিাং লি-ট জ) সরিরাে করা েযয়যছ। িিিমাযন টডসযকা েযি আরও ১(এক)িক্ষ লপ্রযপইড লমোযরর 

কা িাযদশ পাওয়া টগযছ এিাং সরিরাযের কাজ িিমান রযয়যছ।  

( ) টমািাইি ব্যাোলর ও িাজিার 

টেলশযস টমািাইি ব্যাোরী ও িাজিার প্লাযন্ট ২০১৬-২০১৭ অর্ ি িছযর ২৬,০৬১টি টমািাইি ব্যাোরী ও ১,৮৬,০৪৯টি 

ব্যাোরী িাজিার সাংয ালজি েযয়যছ ।  

(ঙ) ONU (Optical Network Unit) 

টেলশস লিটিলসএি এর প্রায় ৫০.০০ টকাটি োকার ৪৩টি ONU (Optical Network Unit) সরিরাে/

স্থাপযনর কাজ সমাপ্ত কযরযছ। িিিমাযন লিটিলসএি এর লনযদ িশ টমািাযিক কযয়কটি সাইে স্থানান্তযরর কাজ িিযছ। 

(ি) 3G Tablet PC,  Tablet PC ও 3G Smart Phone  ইিযালদ সাংয াজন/উৎপাদন  

টেলশযসর সাযর্ ট  র্ভাযি ‘Ok টমািাইি’ কর্তিক টমািাইি টেলিয ান টসে উৎপাদন শুরু েযয়যছ। 

২.৫.৩ ভলিষ্যি পলরকল্পনা 

 টেলশযস স্বল্প পলরসযর টসািার প্যাযনি প্রস্তুি করা। এজন্য ইযিামযধ্যই িাযেলজক পাে িনাযরর সাযর্ চুলি করা 

েযয়যছ। 

 টেলশযস োপেপ এর মাদারযিাড ি ও টকলসাং উৎপাদন কা িক্রম গ্রেণ। 

 টদযশর ৭টি লিভাযগ লডিার লনযয়াগ ও ৬৪টি টজিায় লিক্রয় ও টসিা টকন্দ্র স্থাপযনর মাধযম সারা টদযশর 

মানুযষর িারপ্রাযন্ত টদাযয়ি োপেপ টপ যছ টদয়া ।  

 ব্যাাংযকর মাধ্যযম লকলস্তযি োপেপ লিক্রয়। 

 কি টসন্টাযরর মাধ্যযম টেলি মাযকিটিাং ও ওযয়ি টপাে িাযির মাধ্যযম লিপণন ও িাজারজািকরণ। 

 টেলশযস প্যানাসলনক টেলিয ান টসযের টকলসাং উৎপাদন কযর টসে সাংয াজন।  
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ক্রলমক অর্ ি িৎসর আয় োকা (িক্ষ) ব্যয় োকা (িক্ষ) িাভ(ক্ষলি) মন্তব্য 

 ১ ২০০৬-২০০৭ ১,৩২৮.০০ ২,১২৪.০০ (৭৯৬) -- 

 ২ ২০০৭-২০০৮ ১,০৫২.০৭      ১,১২৫.০৭  (৭৩) -- 

 ৩ ২০০৮-২০০৯ ৮৩৪.৯৯ ৮৩৭.০৩ (২.০৪) -- 

 ৪ ২০০৯-২০১০ ১,৪৩৩.৫০      ১,৪১৮.৯৭  ১৪.৫৩ -- 

 ৫ ২০১০-২০১১ ৩,৪৬২.৮০ ৩,৪৩৯.৯০ ২২.৯০ -- 

 ৬ ২০১১-২০১২ ৫,৮৬৯.২৭       ৫,৮০৭.৭০  ৬১.৫৭ -- 

 ৭ ২০১২-২০১৩ ১০,৫০৮.৩১ ১০,৪৫২.৩৬ ৫৫.৯৫ -- 

 ৮ ২০১৩-২০১৪ ৬,৩১৩.৮৮ ৬,২৫৯.২৩ ৫৪.৬৫ -- 

 ৯ ২০১৪-২০১৫ ৬,৫২৪.১৫      ৬,৪৬৩.৪৫  ৬০.৭০ -- 

 ১০ ২০১৫-২০১৬ ১১,৪৬৮.৫৮ ১১,৩৮৯.২০ ৭৯.৩৮ -- 

 ১১ ২০১৬-২০১৭ ২৯,০০০.০০ -- -- অলডেপূি ি 

২.৫.৩ টেলশস এর রাজস্ব আয় ও ব্যয় 

টেলিয ান লশল্প সাংস্থার প্রধান কা িািয় ও  যাক্টলর 

িথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ টেলিয ান লশল্প সাংস্থা (যেলশস) 
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িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড  



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

 

6
7
 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড ১৯৬৭ সাযির িৎকািীন সরকার এিাং পলিম জাম িালনর টমসাস ি লসযমন্স এলজ 

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

টেলিয াগায াগ কপার কযািি উৎপাদন কযর টদযশর ১০০% িালেদা পূরণ কযর আসযছ। িিিমান প্রযুলির উন্নলির 

ধারার সাযর্ সমন্বয় টরযখ অপটিকযাি  াইিার কযািি-এর ক্রমিধ িমান িালেদা লিযিিনায় িাাংিাযদশ কযািি লশল্প 

লিলমযেড  জুিাই-২০১১ টর্যক িালণলজযকভাযি অপটিকযাি  াইিার কযািি উৎপাদন শুরু কযরযছ।  প্রলিষ্ঠানটির 

অনুযমালদি মূিধন ২০০ টকাটি োকা এিাং ইসুযকৃি মূিধন প্রায় ৮.০৩ টকাটি োকা। 

(ক) টেলিয ান কপার কযািি 

িালষ িক উৎপাদন ক্ষমিা: 

 স্থালপি ক্ষমিা                   - ১.২৫ িক্ষ কন্ডাক্টর লকযিালমোর 

 অজিনয াগ্য ক্ষমিা          - ১.০ িক্ষ কন্ডাক্টর লকযিালমোর 

(খ) অপটিকযাি  াইিার কযািি 

িালষ িক উৎপাদন ক্ষমিা:  

 স্থালপি ক্ষমিা       - ৪,০০,০০০   াইিার লকযিালমোর 

 অজিনয াগ্য ক্ষমিা                     - ৩,৭৫,০০০  াইিার লকযিালমোর 

২.৬ িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড 

২.৬.১ উৎপালদি পণ্যসমূে 

২ েযি ২৪০০ টজাো প িন্ত (আম িাড ি ও নন-আমিাড ি কযািি, এলরয়াি কযািি, ইনিযিশন কযািি, সািযমলরন 

কযািি, জাম্পার ওয়যার, টি.আই.লপ  কযািি, ড্রপ ওয়যার ইিযালদ)। 

 ২ েযি ১২  াইিার ইউলনটিউি আম িাড ি ও নন-আমিাড ি কযািি।  

 ১২ েযি ২১৬  াইিার িাযন্ডড লুজটিউি আম িাড ি ও নন-আমিাড ি কযািি।  

(গ) HDPE (High-density Polyethylene) Silicon Duct 

িালষ িক উৎপাদন ক্ষমিা:  

 স্থালপি ক্ষমিা       - ১,৪৫০  লকযিালমোর 

 অজিনয াগ্য ক্ষমিা                     - ১,২০০  াইিার লকযিালমোর 

৩২/২৬ লমলিলমোর, ৩৪/২৮ লমলিলমোর, ৪০/৩৩ লমলিলমোর, ৫০/৪২ লমলিলমোর ও ৬৩/৫২ লমলিলমোর 

ব্যাযসর ডাক্ট।  
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

২.৬.২ কযািি উৎপাদন ও সরিরাযের উযেখয াগ্য কা িক্রম 

 অপটিকযাি  াইিার কযািি সাংয াগ স্থাপযন প্রযয়াজনীয় HDPE Silicon Duct-এর ব্যাপক িালেদার 

কর্া লিযিিনা কযর HDPE Silicon Duct বিরীর প্লযান্ট স্থাপন করা েযয়যছ। 

 ২০১৬-১৭ অর্ ি িছযরর জন্য িাযকলশযি টেলিয ান কপার কযািি, অপটিকযাি  াইিার কযািি ও HDPE 

Silicon Duct-এর উৎপাদন িক্ষযমাত্রা লনধ িারণ করা েয়  র্াক্রযম ৪২,০০০ কন্ডাক্টর লকযিালমোর, 

৩,৬৬,০০০  াইিার লকযিালমোর ও ৬০০ লকযিালমোর  ার লিপরীযি উৎপাদন েযয়যছ  র্াক্রযম 

৪৩,৭৯৭.৯১০ কন্ডাক্টর লকযিালমোর, ৩,৬৬,২৬৩.১০৬  াইিার লকযিালমোর ও ৬০৬.৫৬৩ লকযিালমোর 

অর্ িাৎ শিভাগ িক্ষমাত্রা অলজিি েযয়যছ। 

 লিটিলসএি-এর অগ্রালধকার লভলত্তক ’’১০০০টি ইউলনয়ন পলরষযদ অপটিকযাি  াইিার কযািি টনেওয়াকি 

উন্নয়ন প্রকল্প’’ এর টমাে ৯,৫৯২ লকাঃলমাঃ কযািযির (মূে ভযােসে প্রায় ১২০.১১ টকাটি োকা) িালেদার 

শিভাগ সরিরাে করা েযয়যছ। 

 লিটিলসএি-এর অপর গুরুত্বপূণ ি ‘‘উপযজিা প িাযয় অপটিকযাি  াইিার কযািি টনেওয়াকি উন্নয়ন’’ প্রকল্প 

টর্যক টমাে ২,৪৫১ লকাঃলমাঃ (মূে ভযােসে প্রায় ৫৯.২৭ টকাটি োকা) অপটিকযাি  াইিার কযািযির 

ক্রয়াযদশ পাওয়া  ায়  ার অলধকাাংশ সরিরাে করা েযয়যছ।  

 লিটিলসএি-এর অধীন টমযিাযরি-এর জন্য টনেওয়াকি স্থনান্তর সাংক্রান্ত প্রকল্প টর্যক প্রাপ্ত ১২,৮৪৬ কন্ডাক্টর 

লকযিালমোর কপার কযািযির ক্রয়াযদশ অনু ায়ী অলধকাাংশ কযািি সরিরাে করা েযয়যছ।  

 লিটিলসএি এর’’১০০০টি ইউলনয়ন পলরষযদ অপটিকযাি  াইিার কযািি টনেওয়াকি উন্নয়ন প্রকল্প’’ ও 

‘‘উপযজিা প িাযয় অপটিকযাি  াইিার কযািি টনেওয়াকি উন্নয়ন’’ প্রকল্প টর্যক  ইযিামযধ্য ৪০/৩৩ 

লমলিলমোযরর ১,০১০ লকযিালমোর HDPE লসলিকন টকার ডাক্ট এর ক্রয়াযদশ পাওয়া টগযছ  ার লিক্রয় 

মূে ৮.০৮ টকাটি োকা (ভযাে সে)। ইযিামযধ্য প্রায় ৬০০ লকযিালমোর ডাক্ট সরিরাে করা েযয়যছ। 

 টদযশর লিযমান িালেদার সাযর্ সমন্বয় টরযখ অপটিকযাি  াইিার কযািি প্লযাযন্টর উৎপাদন ক্ষমিা বৃলদ্ধর 

জন্য প্রায় ২.০ টকাটি োকা ব্যযয় ১(এক)টি নতুন টসযকন্ডালর টকাটিাং িাইন স্থাপন করা েযয়যছ। 

 OFC প্লযাযন্টর উৎপাদন বৃলদ্ধসে লনরিলিন্নভাযি পলরিািনার স্বাযর্ ি প্রায় ২.০ টকাটি োকা ব্যযয় আরও 

একটি নতুন এস-টজড িযালন্ডাং িাইন টমলশন সাংয াজযনর উযযাগ গ্রেণ করা েযয়যছ  ার চুলি স্বাক্ষলরি 

েযয়যছ। 

 ২০১৫-১৬ অর্ ি-িছযর প্রলিষ্ঠাযনর উৎপাদন িহুমূখীকরযণর িযক্ষয প্রায় ২৪.১৬ টকাটি োকা ব্যযয় বিদুযলিক 

ওভারযেড কন্ডাক্টর, সালভ িস ড্রপ কযািি ও টিয়ার/ইনসুযযিযেড ওয়যার বিরীর অনুযমালদি প্রকযল্পর 

কারখানা ভিন লনম িাযণর কাজ শুরু েযয়যছ। প্রকযল্পর প্রযয়াজনীয় টমলশনারীজ, আনুষলঙ্গক মািামাি ও টসিা 

ক্রযয় আন্তজিালিক দরপত্র মূোয়যণর কাজ টশষ প িাযয় আযছ এিাং ২০১৮ সাযির প্রর্মাযর্ ি প্লান্ট িালু েযি 

িযি আশা করা  াযি। 
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 HDPE Silicon Duct-এর ব্যাপক িালেদা লিযিিনায় প্লযাযন্টর উৎপাদন ক্ষমিা বৃলদ্ধর িযক্ষয প্রায় ১.৫০ 

টকাটি োকা ব্যযয় আরও ১(এক)টি নতুন টমলশন সাংয াজযনর উযযাগ গ্রেণ করা েযয়যছ। 

 অপটিকযাি  াইিার কযািি ও HDPE Silicon Duct-এর বাজারজােকরণ আরও গতেশীল করতে 

টদশীয় ব্যিোরকারীযদর সাযর্ সাি িক্ষলণক ট াগায াগ অব্যােি আযছ। এরই ধারািালেকিায় লিটিলসএি, 

লপলজলসলি, িাাংিাযদশ টসনািালেনী, টন িালেনী, লিমানিালেনী ও টিসরকারী প্রলিষ্ঠান টমসাস ি সালমে 

কমুলনযকশন,  াইিার এে টোম লিাঃ, ব্রাদাস ি কনষ্ট্রাকশন, োলমদা টিডাস ি, গ্রামীণয ান, লসটিযসি, 

কমনওযয়ির্ এযসালসযয়েস, লিএসআরএম, ওযয়ি লিাংক কমুলনযকশন্স, আমরা টনেওয়াকি, লসযিে কযািি 

লসযস্টম, আইএসএন লিাঃ,যমসাস ি এআরএ টেকযনািলজস্, ট ান্স লিলড লিলমযেড, টমসাস ি রাসা টিডাস ি, আই-

অযোযমশন, টমসাস ি খুিনা লভশন, ও অন্যান্য আই.এস.লপ-র িালেদার লভলত্তযি কযািি সরিরাে করা েযি।  

২.৬.৩ ভলিষ্যি পলরকল্পনা 

 FTTH এর জন্য ড্রপ  াইিার কযািি বিরীর প্লযান্ট স্থাপনসে Pigtail ও Patch Cord বিরীর জন্য 

প্রযয়াজনীয় টমলশনারীজ ও  ন্ত্রপালি স্থাপন। 

 Local Area Network (LAN)-এ ব্যিহৃি কযািি বিরীর ব্যিস্থা গ্রেণ। 

 লিদুযৎ টসক্টর ও লিলভন্ন  ন্ত্রপালিযি িহুি ব্যিহৃি সুপার এনাযমিড কপার ওয়যার বিরীর প্লযান্ট স্থাপযনর 

িযক্ষয সম্ভাব্যিা  ািাইসে পরিিী কা িক্রম গ্রেণ। 

িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড, খুিনা-এর প্রধান  েক। 
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২.৬.৪ সাম্প্রলিক িছরসমূযে রাজস্ব আয় ও ব্যয় 

ক্রলমক  অর্ ি িৎসর টমাে আয় টমাে ব্যয় নীে িাভ (কর িাযদ) 

১ ২০১৪-১৫ ৬৪.৪৫ ৫১.৮৬ ১২.৫৯ 

২ ২০১৫-১৬ ১০৪.১২ ৭৮.৭৪ ২৫.৩৮ 

৩ ২০১৬-২০১৭ ১৩০.৩২ ১০০.৪৯ ২৯.৮৩ 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর মাননীয় প্রলিমন্ত্রী টিগম িারানা োলিম এমলপ িাযকলশর কারখানা পলরদশ িন ও 

কম িকিিা-কম িিারীগযণর সাযর্ মি লিলনময় কযরন।  

িথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড (লিলসএস) 
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টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর 
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টেলিয াগায াগ খাযির দ্রুি অগ্রসরমান ও পলরিিিনশীি পলরযিযশর সাযর্ সামিস্য লিধান এিাং এ খাযি 

ক্রমিধ িমান প্রলিয ালগিার লিষয়টি লিযিিনায় দ্রুি লসদ্ধান্ত গ্রেযণর িযক্ষ ১ জুিাই ২০০৮ িালরযখ িাাংিাযদশ িার ও 

টেলিয ান টিাড ি (লিটিটিলি)-টক লিলুপ্ত কযর িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড (লিটিলসএি)-এ 

রুপান্তর করা েয়। লিলুপ্ত লিটিটিলি’র কম িকিিা/কম িিারীযদর িাকলরর ধারািালেকিা রক্ষা, টেলিয াগায াগ নীলি 

প্রণয়যন সরকারযক কালরগলর, লিযশষজ্ঞ এ অন্যান্য প্রযয়াজনীয় পরামশ ি/সোয়িা প্রদানকযল্প ডাক ও টেলিয াগায াগ 

লিভাযগর অধীযন ২৫ জুন ২০১৫ িালরযখ  টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর  গঠিি েয় ।  

অলধদপ্তযরর স্থায়ী কাঠাযমার পদসাংখ্যা ২৩৮ 

অলধদপ্তযরর সাাংগঠলনক কাঠাযমাভুি প িায়ক্রযম লিযিাপয াগ্য পদসাংখ্যা  ৭,৫৩৬ 

টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযরর অনুযমালদি টমাে পদ  ৭,৭৭৪  

৩০ জুন ২০১৭ প িন্ত পূরণকৃি টমাে পদ  ৫,৬৩৩  

৩০ জুন ২০১৭ িালরযখ টমাে শূন্য পদ  ২,১৪১  

টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর সরকাযরর লভশন-২০২১ িাস্তিায়যন আধুলনক, মানসম্মি ও সাশ্রয়ী টেলিয াগায াযগর 

জন্য প্রযয়াজনীয় টেলিয াগায াগ আইন, নীলিমািা, গাইডিাইন ইিযালদ প্রণয়যন এিাং িরঙ্গ ব্যিস্থাপনা ও ট্যালর  

লনধ িারযণ সরকারযক সোয়িা প্রদান করযছ ।  

িথ্যসূত্রাঃ টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর 

২.৭ টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর 

২.৭.১ অলধদপ্তযরর জনিি 

২.৭.২ লনয়লমি কা িক্রম 

২.৭.৩ উন্নয়ন কা িক্রম 

ইন্টারযনে একলদযক ট মন লিিব্যাপী অপলরযময় সুয াগ সৃলি কযরযছ অপরলদযক এর অপরাধমূিক ব্যিোযরর 

কারযণ রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যলি প িাযয় লনরাপত্তা ঝৌঁলকও বৃলদ্ধ পাযি। রাষ্ট্র ও জনগযণর লনরাপত্তা লিধাযনর িযক্ষয 

সরকার "সাইিার টিে লডযেকশন এন্ড টরসপন্স" শীষ িক একটি প্রকল্প গ্রেণ কযরযছ।  টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর এ 

প্রকল্পটি িাস্তিায়ন করযছ।  

 টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযরর লনযয়াগ লিলধ চূোন্ত অনুযমাদন ও সকি জনিযির িথ্যভান্ডার উন্নীিকরণ, অল স 

অযোযমশন ইিযালদ জরুরী কাজসমূে সম্পাদন। 

 অলধদপ্তযরর জনিিযক টেলিয াগায াগ খাযির আই ন, নীলিমাি, গাইডিাইন ইিযালদ প্রণয়ন এিাং িরঙ্গ 

ব্যিস্থাপনা, ট্যালর  লনধ িারণ ইিযালদ লিষযয় সক্ষমিা বৃলদ্ধর জন্য প্রকল্প/কম িসূিী গ্রেণ করা। 

২.৭.৪ ভলিষ্যি পলরকল্পনা 
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ডাক অলধদপ্তর 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

১৮৯৮ লিস্টাযব্দ টপাস্ট অল স এযাক্ট এর মাধ্যযম লব্রটিশ ভারযি ডাক লিভাযগর আনুষ্ঠালনক  াত্রা শুরু েয়। স্বাধীনিা 

উত্তর কাযি িাাংিাযদযশ এই আইনটিযকই আত্তীকরণ কযর ডাক অলধদপ্তযরর কা িক্রম শুরু েয়। ডাক ব্যিস্থা সৃলির 

কাযি ডাক অলধদপ্তযরর মূি কাজ লছি ব্যলিগি ও সরকালর লিঠিপত্র গ্রেণ, পলরিেণ ও লিলি করা। পরিিীযি 

এসকি কা িক্রযমর সাযর্ যুি েয় মালন অড িারসে লিলভন্ন ধরযনর আধুলনক কা িক্রম। িিিমাযন ডাক অলধদপ্তর 

িথ্যপ্রযুলি লভলত্তক আধুলনকায়যনর মাধ্যযম ক্রমান্বযয় ডাক টসিাসমূেযক যুযগাপয াগী কযর রূপান্তর কযর িযিযছ।  

টদশব্যাপী প্রিযন্ত অঞ্চি প িন্ত লিস্তৃি টনেওয়াযকির মাধ্যযম প্রলিষ্ঠানটি টসিা প্রদান কযর র্াযক।   

২.৮ ডাক অলধদপ্তর 

২.৮.১ ডাক অলধদপ্তযরর লনজস্ব টসিা 

 ডাক দ্রব্যালদ সাংগ্রে, পলরিেণ ও লিিরণ 

 অভযন্তরীণ ও আন্তজিালিক লিঠিপত্র আদান-প্রদান 

 পাযস িি (অভযন্তরীণ ও আন্তজিালিক) 

 টরলজযিশন 

 িীমাকৃি দ্রব্যালদ (অভযন্তরীণ ও আন্তজিালিক) 

 লভলপলপ, GEP সালভ িস , EMS সালভ িস 

 ইযন্টি টপাস্ট ( যাক্স সালভ িস) 

 টরলজস্টাড ি লনউজযপপার 

 ই-টপাস্ট  

 EMTS (Electronic Money Transfer Service) 

 টপাস্টাি কযাশ কাড ি 

 ই-কমাস ি সালভ িস 

২.৮.২ ডাক অলধদপ্তযরর এযজলন্স টসিা 

 ডাক র সঞ্চয় ব্যাাংক (সাধারণ ও টময়ালদ লেসাি) 

 ডাক জীিন িীমা 

 সঞ্চয় পত্র লিক্রয় ও ভাঙ্গাযনা 

 প্রাইজিন্ড লিক্রয় ও ভাঙ্গাযনা 

 রাজস্ব স্টযাম্প এিাং নন-জুলডলশয়াি স্টযাম্প 

 সরকাযরর অ-ডাক লিভাগীয় সকি প্রকার স্টযাম্প মুদ্রণ ও লিিরণ 

 লিলে ব্যান্ডযরাি লিক্রয় 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

২.৮.৩ ডাক যরর সাংখ্যা 

ধরন অল যসর সাংখ্যা 

লজলপও ৪ 

এ টগ্রড টেড টপাস্ট অল স ২৩ 

লি টগ্রড টেড টপাস্ট অল স ৪৫ 

উপযজিা টপাস্ট অল স ৪২০ 

সাি টপাস্ট অল স ৯২৩ 

লিভাগীয় ব্রাঞ্চ টপাস্ট অল স ১১ 

অলিভাগীয় সাি টপাস্ট অল স ৩২২ 

অলিভাগীয় ব্রাঞ্চ টপাস্ট অল স ৮,১৩৮ 

টমাে ৯,৮৮৬ 

২.৮.৪ জনিি 

ধরন টমাে পদ শূন্য পদ 

লিভাগীয় কম িকিিা/ কম িিারী ১৬,৮৬৬ ২,৯৬৬ 

অলিভাগীয় কম িিারী ২৩,০২১ -- 

২.৮.৫ ডাক অলধদপ্তযরর উযেখয াগ্য কা িক্রম 

(ক) ডাক অলধদপ্তযরর কা িপ্রলক্রয়া স্বয়াংলক্রয়করণ 

“ডাক লিভাযগর কা িপ্রলক্রয়া স্বয়াংলক্রয়করণ” শীষ িক প্রকযল্পর আত্তিায় ডাক লিভাযগর কাউন্টার সালভ িসসমূে 

অযোযমশন করা েযয়যছ। Web based application software  বিলরর কাজ সম্পন্ন করা েযয়যছ। সাভ িার, 

টনেওয়াকি  ন্ত্রপালি ও ডাোযিজ স েওয়যার সাংগ্রে সম্পন্ন েযয়যছ। প্রকযল্পর মূি স েওয়যারটি  সমগ্র 

িাাংিাযদযশর  ৬৪ টি টজিার ৮৪টি স্থাযন িাস্তিায়ন করা েযয়যছ।  টমািাইি  মালন অড িার  সালভ িস ডাক লিভাযগ 

প্রিিিন করার পর এ পদ্ধলিযি টসিা প্রদাযনর  লিষয়টিযক অগ্রালধকার  লদযয় ইএমটিএস সালভ িসযক আযরা শলিশািী  

করার উযদ্দযশ্য এ সালভ িসটিযক কা িপ্রলক্রয়া স্বয়াংলক্রয়করণ প্রকযল্পর আত্তিাভূি করা েয়। ইএমটিএস স েওয়যার 

এিাং এর কা িক্রম টজিা, উপযজিা/ র্ানা ও গ্রাযমর প্রিযন্ত অঞ্চযি  ২৭৫০ টি স্থাযন িাস্তিায়ন করা েযয়যছ। প্রকযল্পর 

সাযর্  জলেি জনশলিযক প্রলশলক্ষি কযর ইযিামযধ্য  স েওয়যারটি  ৭১টি টেড অল স, ১৩টি টমইি সালভ িস অল স 

এিাং ১১ টি োউন সাি অল যস িাস্তিায়ন করা েযয়যছ। ইযিকিলনক মালন অড িার সালভ িস এ প্রকযল্পর  অধীযন  একটি 

নতুন সাংয ালজি অঙ্গ  া ২৭৫০ টি ডাক যর  কা িকর করা েযয়যছ এিাং এ প িন্ত  ডাক লিভাগ এ টর্যক  আয় 

কযরযছ ৮৩ টকাটি ৫৬ িক্ষ োকা। পেী উন্নয়যন এই কা িক্রম  সোয়ক ভূলমকা  পািন কযরযছ। স েওয়যার 

ইমলপ্লযমযন্টশযনর মাধ্যযম ৭১ টি প্রধান ডাক যর, ১৩টি আরএমএস অল যস এিাং ১১ টি োউন সাি অল যস  

কাউন্টার সালভ িস, টমইি প্রযসলসাং ও টমইযির  টিলসাং এিাং িযালকাং লসযস্টম িালু করা েযয়যছ। এ ছাো এ প্রকযল্পর 

আওিায় ২০০টি উপযজিা ও োউন সাি টপাস্ট অল যসর কা িক্রমযক স্বয়াংলক্রয় করা েযয়যছ  া গ্রােক টসিা 

অলধকির উন্নি করযি।  
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

(খ) িথ্যপ্রযুলি লনভির গ্রামীণ ডাক র 

“িথ্য প্রযুলি লনভির গ্রামীণ ডাক র লনম িাণ” শীষ িক প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০১৭ টি সমাপ্ত েযয়যছ। এ প্রকযল্পর আওিায়  

৫৯৮টি গ্রামীণ ডাক যরর লনম িাণ কাজ এিাং ১২৬৮ টি গ্রামীণ ডাক যরর টমরামি কাজ সম্পন্ন করা েযয়যছ। এ 

প্রকযল্পর অধীযন টদযশর প্রলিটি উপযজিায় কমপযক্ষ একটি এিাং টকান টকান উপযজিায় একালধক ডাক র লনম িাণ 

করা েযয়যছ। এ সকি ভিযনর একটি কযক্ষ ডাক যরর বদনলিন কা িক্রম পলরিািনা করা েযি এিাং অপর কক্ষটি ই 

টসন্টার লেসাযি ব্যিহৃি েযি। 

(গ) টপাস্ট ই-টসন্টার  র রুরাি কলমউলনটি 

টপাস্ট ই-টসন্টার  র রুরাি কলমউলনটি শীষ িক  প্রকযল্পর আওিায় টমাে ৮৫০০ টি গ্রামীণ ডাক রযক টপাস্ট ই 

টসন্টাযর রূপান্তর করা েযয়যছ। এ প্রকযল্পর মাধ্যযম গ্রামীণ জনগণযক লডলজোি কম িসূিীর আওিায় আনা সম্ভি 

েযয়যছ। এর মাধ্যযম টদযশর প্রিযন্ত অঞ্চযির জনগণ গ্রাম/ইউলনয়ন প িাযয় িাযদর টদার টগাোয় অিলস্থি ডাক যর 

এযস লিলভন্ন িথ্য ও ট াগায াগ প্রযুলি লনভির ইকুইপযমযন্টর মাধ্যযম টসিা গ্রেণ করযি পারযছ। এ ছাো প্রলিটি ই 

টসন্টাযর গ্রামাঞ্চযির আগ্রেী ব্যলিগণযক কলম্পউোর প্রলশক্ষণ টদয়া েযি।  

টপাস্ট ই-টসন্টাযরর টসিাসমূে 

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

কন াযরলন্সাং; 

 কলম্পউোযরর উপর টম লিক প্রলশক্ষণ প্রদান এিাং লিজযনস প্রযসস আউেযসালস িাং এর মাধ্যযম 

আত্মকম িসাংস্থাযনর সুয াগ সৃলি; 

 ব্যাাংলকাং সুলিধা িলঞ্চি জনগণযক ব্যাাংলকাং সুলিধা প্রদান; 

 ই-লিজযনস এর সম্প্রসারণ এিাং ই-কমাস ি টসিা প্রদান; 

 প্রালন্তক জনযগাষ্ঠীযক সামালজক লনরাপত্তা টিিনীর আওিায় ভািা প্রদান; 

 িীমা পলিলস লিক্রয় এিাং লপ্রলময়াম আেরণ ও লিিরণ ; 

 টেলিযমলডলসন টসিা প্রদান; 

 কৃলষ িথ্য টসিা, িািাই ব্যিস্থাপনা ইিযালদ টসিা প্রদান; 

 অন্যান্য ই-টসিা প্রদান। 

টপাস্ট ই-টসন্টাযরর লিস্তৃলি 



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

 

7
7
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( ) ডাক পলরিেন ব্যিস্থা শলিশািীকরণ 

ইিাঃপূযি ি ঢাকা-রাজশােী, খুিনা-িলরশাি এিাং খুিনা-সািক্ষীরা এই লিনটি রুযে মাত্র ০৩টি লনজস্ব  ানিােযনর 

মাধ্যযম ডাক পলরিেন করা েি। এছাো চুলিলভলত্তক টিসরকালর পলরিেযন বদলনক ১৮,২৬৬ লকযিালমোর সেক 

পযর্ ডাক পলরিেন করযি েয়। পাশাপালশ টরি পযর্র মাধ্যযম ৩,৭১৪ লকযিালমোর ও জিপযর্ ৩,১৫৫ 

লকযিালমোর ডাক পলরিেন করা েয়  া সময়সাযপক্ষ। লিিব্যাপী পাযস িি ও িলজলস্টক সালভ িযসর ব্যাপক প্রসার 

 েযিও ডাক অলধদপ্তযরর লনজস্ব পলরিেযন ব্যিস্থা না র্াকায় লনযজ টর্যক এ টসিা টদয়া সম্ভি েলিি না।  যি 

সাধারণ মানুষ অলিলরি মাশুি লদযয় টিসরকালর ডাক পলরিেন ব্যিস্থার মাধ্যযম পণ্য পলরিেন করযি িাধ্য েয়। 

ডাক পলরিেন ব্যিস্থা শলিশািীকরণ শীষ িক প্রকযল্পর আওিায় ১১৮ টি লিলভন্ন ধরযণর গােী ক্রযয়র িক্ষয লনধ িারণ 

করা েযয়যছ। ইযিামযধ্য ১৯টি গােী সরিরাে পাওয়া লগযয়যছ এিাং আরও ৯৯টি গােী সরিরাযের জন্য প্রগলি 

লিলমযেডযক কা িাযদশ প্রদান করা েযয়যছ। ইযিামযধ্য আরও ৩৭টি কযাশ ওয়াগন সরিরাে পাওয়া লগযয়যছ এিাং 

িাকী ৬২টি গােী িির েযি খািাযসর অযপক্ষায় আযছ।  এ প্রকযল্পর আওিায় সাংগৃেীিব্য  ানিােনসমূযের ধরন ও 

প্রর্মিাযরর মি ডাক অলধদপ্তযর মলেিা ড্রাইভার লনযয়াগপূি িক িাযদর োযি গােীর িালি তুযি লদযিন ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাযগর মাননীয় প্রলিমন্ত্রী। 
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(ঙ) ডাক অলধদপ্তযরর সদরদপ্তর লনম িাণ 

১৭ জুন ২০১৪ িালরযখ ECNEC কর্তিক অনুযমালদি এ প্রকযল্পর ভিন লনম িাণ কাযজর ই-টেন্ডার ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাযগর মাননীয় প্রলিমন্ত্রী ২৮ টসযপ্টম্বর ২০১৬ িালরযখ অনুযমাদন কযরন। রাজধানীর 

আগারগাঁও এ সদর দপ্তযরর লনম িাণ কাজ িিমান রযয়যছ। ভিনটির ৮ িিার ছাদ ঢািাই সম্পন্ন েযয়যছ এিাং 

িিিমাযন ল লনলশাং এর কাজ িিমান রযয়যছ।  

লনলম িয়মান ডাক অলধদপ্তযরর সদর 

দপ্তযরর মযডি 

(ি) জরাজীণ ি ডাক রসমূে লনম িাণ/পুনাঃলনম িাণ  

ডাক অলধদপ্তযরর জরাজীণ ি ডাক রসমূে লনম িাণ/পুনাঃলনম িাণ ২য় প িায় প্রকল্পটির আওিায় ৭৯টি ডাক র লনম িাণ ও 

সাংস্কার করা েযি। এ প্রকযল্পর  আওিায় ডাক যরর কাজ দ্রুি ও সেজসাধ্য করার জন্য ইযিামযধ্য ৮৪টি টনাে 

কাউলন্টাং টমলশন এিাং ৮৬ টি ফ্রযাাংলকাং টমলশন ক্রয় করা েযয়যছ।  

(ছ) আিালসক ভিন লনম িাণ  

ঢাকা শেযর ডাক কম িকিিা ও কম িিারীযদর জন্য আিালসক ভিন লনম িাণ প্রকল্পটির আওিায় মলিলঝযি ৮টি লিশিিা 

ভিযন ৬০৮ টি ফ্ল্যাে লনম িাণ করা েযি।  ার মযধ্য ১৫০০ িগ িফুে আয়িযনর ৭৬টি ইউলনযের ১টি ভিন, ১২৫০ 

িগ িফুে আয়িযনর ৭৬টি ইউলনযের ১টি ভিন, ১০০০ িগ িফুে আয়িযনর ২২৮টি ইউলনযের ৩টি ভিন, ৬৫০ িগ িফুে 

আয়িযনর ২২৮টি ইউলনযের ৩টি ভিন র্াকযি। প্রকল্পটির পরামশ িক লনযয়াগ প্রলক্রয়া কা িক্রম টশষ প িাযয় রযয়যছ।  

 ডাক অলধদপ্তযরর কম িকিিা/

কম িিারীগযণর জন্য পলরকলল্পি আিালসক 

ভিন। 
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(জ) ই-কমাস ি কা িক্রম 

লনলম িয়মা ডাক অলধদপ্তযরর সদর দপ্তযরর 

মযডি 

ই-কমাস ি অযাযসালসযয়শন অি িাাংিাযদযশর সাযর্ পরীক্ষামূিকভাযি ডাক অলধদপ্তর ঢাকায় পরীক্ষামূিকভাযি ই-

কমাযস ির পণ্য টডলিভালরর উযযাগ গ্রেণ কযরযছ। প্রার্লমকভাযি ঢাকার ১১টি সাি টপাস্ট অল স টর্যক পণ্য গ্রেণ ও 

২০টি সাি টপাস্ট অল স টর্যক পণ্য লিিরণ করা েযি। পণ্যগুযিা টিজগাঁওযয়র নতুন োযি জমা কযর টসখান টর্যক 

পরলদন সকাি ৮োর মযধ্য গ্রােকযদর কাযছ িা লিিরযণর জন্য টপ ৌঁযছ টদওয়া েযি। । 

২৯ লডযসম্বর ২০১৬ িালরযখ ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাযগর মাননীয় 

প্রলিমন্ত্রী ডাক অলধদপ্তযরর মাধ্যযম ই-

কমাস ি পণ্য টডলিভালর টসিা উযিাধন 

কযরন 

(ঝ) UPU এর Postal Operations Council (POC) এর সদস্য লনি িািযন জয়িাভ 

তুরযস্কর ইস্তানবুযি 26th Universal Postal Congress 2016-এ অনুলষ্ঠি Postal Operations 

Council (POC) এর ২০১৭-২০২০ টময়াযদ সদস্য পযদ লনি িািযন িাাংিাযদশ জয়িাভ কযরযছ। ইরাযনর 

টিেরাযন গি ৩-৭ জুিাই ২০১৭ িালরখ অনুলষ্ঠি ১২িম Asian Pacific Postal Union (APPU) 

কাংযগ্রযস  িাাংিাযদশ Postal Financial Services Working Group এর টিয়ারম্যান লনি িািন েয়। এ 

কাংযগ্রযস িাাংিাযদশ APPU এর Supply Chain Working Group এিাং APPU/UPU Working 

Group এরও সদস্য লনি িালিি েযয়যছ। 

Universal Postal Congress 2016-এ িাাংিাযদশ প্রলিলনলধদি। 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

(ঞ) টপাস্টাি কযাশ কাযড ির মাধ্যযম ভািা লিিরণ 

২৬ মাি ি ২০১০ িালরযখ গণপ্রজািন্ত্রী িাাংিাযদশ সরকাযরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক টপাস্টাি কযাশ কাযড ির 

উযিাধন কযরন। এটি একটি ATM টডলিে কাড ি। সারাযদযশ ১,৪০০ টি ATM বুর্ এিাং ৮,৫০০ টি টপাস্ট 

অল যস POS এর মাধ্যযম টসিাটি িালু আযছ। সরকার সামালজক লনরাপত্তা ভািাসে লিলভন্ন ভািা এিাং 

শ্রলমকযদর মজুলর এর মাধ্যযম পলরযশাধ করযছ। টপাস্টাি কযাশ কাযড ির মাধ্যযম লিলভন্ন ভািা লিিরযণর সাম্প্রলিক 

কা িক্রম লনম্নরূপাঃ 

 লিিব্যাাংযকর অর্ িায়যন স্থানীয় সরকার লিভাগ-এর CCT প্রকযল্পর আওিায় ১৪,১২৭টি অলি দলরদ্র 

পলরিারযক প্রায় ১৪  টকাটি োকা ভািা পলরযশাধ কা িক্রম িিমান  

 দুয িাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণািয়-এর EGPP প্রকযল্পর মাধ্যযম ৯,৯৮৭ জন অলিদলরদ্রযদর মাযঝ প্রায় 

আে টকাটি োকা ভািা প্রদান কা িক্রম িিমান  

 জালিসাংয র FAO এর অর্ িায়যন িন লিভাযগর ২,২৫৩ জন সুলিধাযভালগযক প্রায় ৪ টকাটি ২০ িক্ষ োকা 

ভািা প্রদান  করা েযি  

 ইউএনলডলপ’র অর্ িায়যন SWAPNO প্রকযল্পর মাধ্যযম ২১৬ জনযক প্রায় ৪০ িক্ষ োকা মাধ্যযম প্রদান 

করা েযয়যছ  

 সমাজকোণ মন্ত্রণািযয়র উযযাযগ ২৪,৮৭৩ জন িয়স্ক-প্রলিিন্ধী-লিধিাযদর মাযঝ প্রায় ১২ টকাটি  োকা ভািা 

লিিরণ িিমান রযয়যছ  

 স্থানীয় সরকার লিভাযগর ISPP-JAWTNO প্রকযল্পর আওিায় ৬ িক্ষ েিদলরদ্র গভিিিী ও সযযাজাি 

লশশু সন্তাযনর মাযয়যদর মাযঝ ২,১০০ টকাটি োকা ভািা প্রদান কম িসূলি িিমান রযয়যছ  

 জাম িান টরডক্রস-এর অর্ িায়যন ১,৭২২ জন দলরদ্র িন্যাদুগ িি ব্যলিযদরযক প্রায় ২ ৩ টকাটি োকা ভািা প্রদান 

করা েযয়যছ । 

(ে) ইযিক্ট্রলনক মালন অড িার সালভ িস 

 িাাংিাযদশ ডাক লিভাগ িাাংিা লিাংক টমািাইি টকাম্পালন লিলমযেড এর সাযর্ ট  র্ভাযি টমািাইি মালন অড িার 

সালভ িস প্রিিিন কযরযছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক গি ২৬ মাি ি, ২০১০ লিাঃ িালরযখ আনুষ্ঠালনকভাযি উযিাধযনর 

মাধ্যযম এ সালভ িসটির  িালণলজযক কা িক্রম শুরু েয়। িিিমাযন সমগ্র টদযশ ২৭৫০টি লিলভন্ন টশ্রণীর ডাক র ট মন 

সকি লজলপও, সকি প্রধান ডাক র, সকি উপযজিা ডাক র, গুরুত্বপূণ ি উপ ডাক র এিাং ১৩৮৯টি গ্রামীণ ডাক যর 

এই সালভ িসটি িালু রযয়যছ। উি সালভ িসটি ইযিামযধ্য জনসাধারযণর লনকে েযি ব্যাপক সাো টপযয়যছ উযিস্নখ্য 

২০১১ সাযি এই সালভ িসটি জািীয়ভাযি E- Finance কযাোগলরযি িযালম্পয়ন েযয় National Digital 

Award িাভ কযরযছ। এই সালভ িযসর মাধ্যযম ডাক অলধদপ্তর শুরু টর্যক ৮৩ টকাটি ৫৬ িক্ষ োকা নীে আয় 

কযরযছ।  
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২.৮.৬ ভলিষ্যি পলরকল্পনা  

 টদশব্যাপী লিস্তৃি টপাস্ট অল সসমূযে এজন্ট ব্যাাংলকাং কা িক্রম িালু; 

 লিিমাযনর ডাক পলরযসিা প্রদাযনর িযক্ষয ডাক লিভাযগর সামলগ্রক সাংস্কার;  

 ডাক জীিন িীমার আধুলনকায়ন ও সম্প্রসারণ; 

 টদযশর ৬৪ টজিায় এিাং লিভাগীয় শেরসমূযে একই মযডযির টজনাযরি টপাস্ট অল স (লজলপও) স্থাপন;  

টদযশর ৬৪ টজিায় এিাং লিভাগীয় শেরসমূযের জন্য পলরকলল্পি একই মযডযির টজনাযরি টপাস্ট অল স। 

িথ্যসূত্রাঃ ডাক অলধদপ্তর 
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গণপ্রজািন্ত্রী িাাংিাযদশ সরকাযরর মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী কর্তিক স্মারক ডাকটিযকে/ উযিাধনী 

খাম/ ডাো কাড ি অিমুিকরণ 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গি ২৬ জানুয়ালর 

২০১৭ িালরযখ টগাপািগি সদর 

উপযজিার মালনকদাে োউলজাং 

প্রকযল্প   একাদশ জািীয় টরাভার মুে, 

২০১৭ এর উযিাধনী অনুষ্ঠাযন ডাক 

টিযকে অিমুি কযরন।  

কাস্টমস লদিস, ২০১৭ উপিযক্ষ মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী কর্তিক স্মারক ডাক টিযকে, 

উযিাধনী খাম ও ডাো কাড ি 

অিমুিকরণ। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাাংিাযদযশর ৪৫ 

িম লিজয় লদিস উপিযক্ষ স্মারক 

ডাক টিলকে ও খাম অিমুি কযরন। 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস 

িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

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

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

সাংয াজন করা েয়। এর টপ্রলক্ষযি ২০১৩ সাযি টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ গঠন 

করা েয়। 

 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 প্রলিষ্ঠানসমূযের ব্যিসা পলরিািনার টক্ষত্র এিাং অন্যান্য অলধকার 

লনধ িারণ; 

 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস প্রলিষ্ঠানসমূে কর্তিক প্রদত্ত টসিার মান লনধ িারণ, নীলিমািা প্রণয়ন ও 

পলরিীক্ষণ; 

 লিলভন্ন ধরযনর লিযরাযধর টক্ষযত্র মধ্যস্থিাকারী িা সালিশকারক লেসাযি দালয়ত্ব পািন; 

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

 গ্রােযকর অলভয াগ লনষ্পলত্ত ও গ্রােক অলভয াগ সাংরক্ষণ; 

 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস প্রলিষ্ঠানসমূযের  ািিীয় কম িকাযণ্ড স্বিিা, বনলিকিা ও 

জিািলদলেিা লনলিিকরণ এিাং লনয়লমি পলরদশ িযনর ব্যিস্থা গ্রেণ; 

 আন্তজিালিকভাযি টসিা প্রদাযনর টক্ষযত্র ইউলনভাস িাি টপাস্টাি ইউলনয়ন, ইন্টারন্যাশনাি লসলভি এলভযয়শন 

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

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

লনলিিকযল্প িদারলকর ব্যিস্থা গ্রেণ; 

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

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

পরামশ ি প্রদান।   

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

েযয়যছ। এর মযধ্য ৬০ টি আন্তজিালিক,  ৫৮ টি অভযন্তরীণ এিাং অনযিাড ি ২৯ টি অপাযরের রযয়যছ।  

অর্ ি িৎসর ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

রাজস্ব  (োজার 

োকা) 
৬৮,৩৫ ৫০,১৭ ৭৫,৩৫ ১,১৯,৮৩  

িথ্যসূত্রাঃ টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ 

২.৯ টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ 

২.৯.১ িাইযসলন্সাং কর্তিপটক্ষর আওিাধীন লিষয়সমূে 

২.৯.২ প্রদত্ত িাইযসন্সসমূে 

২.৯.৩ রাজস্ব প্রালপ্ত 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

র্তিীয় অধ্যায় 

 

২০১৬-১৭ অর্ িিছযর ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাযগর িাযজে 

িরাদ্দ, রাজস্ব ও ব্যয় 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 



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

 

8
9
 

িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

২০১৬-১৭ অর্ ি িছযরর সাংযশালধি িাযজযে এ লিভাগসে দপ্তর/সাংস্থার অনুকূযি ১০৪২,৪৮,৫৩,০০০ ( এক োজার 

লিয়ালেশ টকাটি আেিলেশ িক্ষ টিপান্ন োজার) োকা িরাদ্দ লছি। লিভাগ ও দপ্তর/সাংস্থার অনুকূযি িরাযদ্দর 

লিন্যাস ও প্রকৃি ব্যয় লনম্নরুপ:-  

২০১৬-১৭ অর্ ি িছযর অনুন্নয়ন িাযজে িরাদ্দ ও ব্যয় (অাংকসমূে োজার োকায়) 

 প্রলিষ্ঠান িরাদ্দ ব্যয় 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ ৭,১৪,৩৫ ৬,২৫,১৩ 

ডাক অলধদপ্তর ৮১৯,৫২,০০ ৮৩৫,০১,৪৬ 

টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর ২১৫,৫২,১৮ ১২৭,৩৫,৭১ 

টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস  

িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ 

৩০,০০ ৩,১২ 

টমাে ১০৪২,৪৮,৫৩ ৯৬৮,৬৫,৪২ 

২০১৬-১৭ অর্ ি িছযর রাজস্ব িক্ষযমাত্রা ও আদায় (অাংকসমূে োজার োকায়) 

 প্রলিষ্ঠান িক্ষযমাত্রা আদায় 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ ৯২৫,৮১ ১৬,৭৮ 

ডাক অলধদপ্তর ৩১৩,৭৩,৭০ ৩৭০,০০,০০ 

টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর ২০,০০ ১৬,৮৯ 
টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস  

িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ 

১,২০,০০ ১,১৯,৮৩ 

িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন ৪৬৮৪,৫০,৪২ ৩৮৫২,৫৫,৬৩ 
িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিাঃ  ১৭,৩৭,৮৪ ০ 

িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিাঃ ৪০,৫৭,০৪ ০ 

িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিাঃ ৩,৯০,০০ ০ 

টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড ৫,৭৮ ০ 

টমাে ৪৬৮৪,৫০,০৫ ৪২২৪,০৯,১৩ 

২০১২-১৩, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ-বৎসরে 
নতুন করে ককোন কেকট্রোম বেোদ্দ প্রদোন নো কেোয় এ  অর্থ- 

বছেসমরূে েোজকেে পরেমোণ কম েরয়রছ। 

৩. অনুন্নয়ন িাযজে ২০১৬-১৭ 

৩. অনুন্নয়ন িাযজে ২০১৬-১৭ 

৩.২ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর লিগি কযয়ক িছযরর রাজস্ব আয় 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

িতুর্ ি অধ্যায় 

একনজযর 

লডলজোি িাাংিাযদশ িাস্তিায়যন গি আে িছযর 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর  উযেখয াগ্য 

কা িক্রম ও অজিন 

এিাং  

ভলিষ্যৎ পলরকল্পনা 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

 ২০১৭ এর মযধ্য ি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 েযয়যছ। িিিমাযন ফ্রাযন্স স্যাযেিাইে  

 স্যাযেিাইে উৎযক্ষপযণর জন্য পরামশ িক প্রলিষ্ঠান (Space Partnership International) 

এর সাযর্ চুলির টময়াদ বৃলদ্ধ করা েযয়যছ। 

 িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ প্রকল্পটি Tenderer’s/ Bidder’s Financing  Buyer’s 

Credit) এর মাধ্যযম িাস্তিায়যনর জন্য গি ০৯/০৯/২০১৬ িালরযখ HSBC France ও  

লিটিআরলস’র মযধ্য ১৫৭ লমলিয়ন লমলিয়ন ইউযরা ঋণচুলি স্বাক্ষলরি েযয়যছ। 

 গাজীপুর ও টিিবুলনয়াস্থ ০২ টি গ্রাউন্ড কযন্ট্রাি টস্টশযনর নকশা চূোন্ত করা েযয়যছ। নকশা অনু ায়ী আর্ ি 

ল লিাং, িাউন্ডালর ওয়াি এর কাজ টশষ প িাযয়, ৩ িিা মূি ভিযনর ছাদ ঢািাই এর কাজ টশষ এিাং ডরলমেলর 

লিলল্ডাং ও ইউটিলিটি লিলল্ডাং এর ল লনলসাং কাজ িিযছ।  গ্রাউন্ড কযন্ট্রাি টস্টশযনর  ন্ত্রপালিসমূে installa-

tion এর কাজ শুরু েযয়যছ। 

  “১০০০টি ইউলনয়ন পলরষযদ অপটিকযাি  াইিার কযািি টনেওয়াকি উন্নয়ন প্রকল্প” লডযসম্বর’ ২০১৬ সাযি 

সমাপ্ত েযয়যছ। এ প্রকযল্পর মাধ্যযম ৬৪টি টজিায় ১১৪টি উপযজিা েযি ১১০৪টি ইউলনয়যন প্রায় ৮০০০ লক:লম: 

অপটিকযাি  াইিার কযািি স্থাপন করা েযয়যছ। এর  যি  ইউলনয়ন প িাযয় লিলভন্ন সামলরক, টিসামলরক 

সরকারী, স্বায়ত্তশালসি প্রলিষ্ঠান, লশক্ষা প্রলিষ্ঠান এ ব্রডব্যান্ড ইন্টারযনে সুলিধা সম্প্রসালরি েযয়যছ। 

 ‘উপযজিা প িাযয় অপটিকযাি টনেওয়াকি উন্নয়ন’ প্রকযল্পর আওিায় ৬৪টি টজিার ৩৪৯টি উপযজিায় ৮৯০০ 

লকলম অপটিকযাি  াইিার কযািি স্থালপি েযি। ইযিামযধ্য ৬০৬৫লক.লম অপটিকযাি  াইিার কযািি স্থাপন 

কাজ টশষ েযয়যছ এিাং ২০২ টি উপযজিায়  ন্ত্রপালি িালু করা েযয়যছ। এর মাধ্যযম টদযশর প্রায় সকি 

উপযজিার জনগণ ব্রডব্যান্ড ইন্টারযনেসে আধুলনক টেলিয াগায াগ সুলিধা পাযি। 

 ’’টেলিয াগায াগ টনেওয়াকি উন্নয়ন’’ প্রকযল্পর আওিায় Gigabit Passive optical Net-

work (GPON), লভলত্তক FTTx (Ofiice/home/building) System িালু করা 

েযয়যছ।এর মাধ্যযম একই িাইযন Triple Play (Voice, Data and Video) সালভ িস পাওয়া 

 াযি। 

 সািযমলরন কযািি এর ব্যান্ডউইর্ িেযনর জন্য ঢাকা ও কক্সিাজাযরর মযধ্য লিটিলসএি ও পাওয়ার লগ্রড 

টকাম্পালন লিলমযেযডর(প্রযেকশন) অপটিকযাি  াইিার ব্যিোযরর মাধ্যযম লিযমান ৪০লজলিলপএস ক্ষমিার 

িিিমান অপটিকযাি  াইিার িান্সলমশন লিাংকযক ২৪০ লজলিলপএস ক্ষমিায় রূপান্তর করা েযয়যছ। 

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

প িন্ত ৪.৪০৮ লজলিলপএস, টজিা েযি লিভাগ প িন্ত টমাে ৫.৯২৮ লজলিলপএস ব্যান্ডউইর্ প্রদাযনর কাজ প্রায় 

সম্পন্ন করা েযয়যছ। প্রলিটি উপযজিা েযি টজিা প িন্ত ৮ এমলিলপএস কযর টমাে ২৫৫টি উপযজিার জন্য 

ব্যান্ডউইর্ প্রদাযনর কাজ িিমান আযছ। 

 টদযশর লিিীয় সািযমলরন কযািি SEA-ME-WE-5 এর ‘কযািি োলন্ডাং টস্টশন’ পটুয়াখািী টজিার 

কুয়াকাোয় স্থাপন করা েযি। কযািি োলন্ডাং টস্টশযনর মূি ভিন ও  ন্ত্রপালি স্থাপযনর কাজ ইযিামযধ্য টশষ 

েযয়যছ। SEA-ME-WE-5 এর মূি কযািযির সাযর্ টদযশর সাংয াগ স্থালপি েযয়যছ। লিটিলসএি এর 

মাধ্যযম ঢাকা-কুয়াকাো ব্যাকেি লিাংক িালু করা েযয়যছ। খুি শীঘ্রই এ কযািযির মাধ্যযম টসিা প্রদান শুরু 

েযি। SEA-ME-WE-5 এর মাধ্যযম িাাংিাযদশ ১,৫০০ লজলিলপএস ব্যান্ডউইডর্ পাযি। 

 ২০১২ সাযি গ্রামীনয ান, রলি, িাাংিালিাংক এিাং লসটিযসি এর টুলজ িাইযসন্স নিায়ন করা েযয়যছ। নিায়যনর 

সময় প্রলি টমগাোে িজ িরঙ্গ ১৫০ টকাটি োকায় িরাদ্দ টদয়া েযয়যছ  া ইিাঃপূযি ি লিনামূযে প্রদান করা 

েযয়লছি। 

(ক) অিকাঠাযমাগি উন্নয়ন ও নতুন প্রযুলির অলভয াজন  

৪.১ লডলজোি িাাংিাযদশ িাস্তিায়যন গি আে িছযরর কা িক্রম ও অজিন 
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 ইযিামযধ্য টদযশর ৬৪% জনযগাষ্ঠী এর ৪৮% টভ গলিক এিাকা 3G টনেওয়াযকির আওিায় এযসযছ। 

 লিটিলসএি এিাং ৬টি টিসরকালর প্রলিষ্ঠানযক International Terrestrial Cable (ITC) 

িাইযসন্স প্রদান করা েযয়যছ।  

 জনগযণর লনকে স্বল্পমূযে ইন্টারযনে টসিা টপ ৌঁছাযনার িযক্ষয লিটিলসএি, লপলজলসলি, টরিওযয় এিাং ২টি 

টিসরকালর প্রলিষ্ঠানযক Nationwide Telecommunication Transmission Net-

work (NTTN) িাইযসন্স প্রদান করা েযয়যছ।  

 প্রালন্তক প িাযয় ইন্টারযনে টসিা টপ ৌঁযছ লদযি লিযমান দুইটি প্রলিষ্ঠাযনর পাশাপালশ আরও দুইটি প্রলিষ্ঠানযক  

Broadband Wireless Access (BWA) িাইযসন্স প্রদান করা েযয়যছ। 

  টেলিয াগায াগ টসিা প্রদাযনর জন্য সরকাযরর পূি িানুযমাদন সাযপযক্ষ লিলভন্ন প্রকাযরর ১৭৩০টি িাইযসন্স ইসুয 

করা েযয়যছ।  

 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 

কর্তিক গি ০৪ অযক্টাির ২০১৬ ডে িাাংিা (‘.িাাংিা’ .xn--54b7fta0cc) IDN ccTLD 

িাাংিাযদযশর অনুকূযি চূোন্ত িরাদ্দ প্রদান করা েযয়যছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গি ৩১ লডযসম্বর ২০১৬ িালরযখ 

‘.িাাংিা’ টডাযমইযনর আনুষ্ঠালনক উযিাধন ট াষণা কযরন। ‘.িাাংিা’ টডাযমইন িালুর  যি িাাংিাযদশ এিাং 

লিযির িাাংিা ভাষাভাষী মানুষ িাাংিা ভাষায় ইন্টারযনযে প্রযিশ ও ব্যিোর করযি পারযি। এর  যি 

ইন্টারযনযে িাাংিা ভাষার ব্যিোর বৃলদ্ধসে িাাংিা কনযেন্ট বিলর উৎসালেি েযি। এছাো ডে িাাংিা ‘.িাাংিা’ 

টডাযমইন সি িস্তযর িাাংিা ভাষা প্রিিযনর টক্ষযত্র লিযশষ ভূলমকা রাখযি।  

৪.২ টেলিয াগায াগ ও িথ্যপ্রযুলি ব্যিোযর লনরাপত্তা ও সুরক্ষা লনলিিকরণ  

 SIM লনিন্ধযন গ্রােকগযণর জািীয় পলরিয়পযত্রর িথ্য  ািাই এর জন্য গি ০৩ নযভম্বর ২০১৫ িালরযখ  

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

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

সাযর্  ািাইপূি িক SIM/RUIM লনিন্ধন/ পুনাঃলনিন্ধন িালু েযয়যছ। এজন্য সারাযদযশ সকি টমািাইি 

অপাযরের প্রায় ১ িক্ষ ২০ োজার িাযয়াযমলিক লডভাইস স্থাপন কযর। এযক্ষযত্র গ্রােকগযণর আঙ্গুযির ছাপ 

সাংরক্ষণ না কযরই NID এর িযথ্যর সাযর্  ািাইপূি িক পুনাঃলনিন্ধন কা িক্রম ৩১ টম ২০১৬ িালরখ 

সময়সীমার টভিযর সুষ্ঠুভাযি সম্পাদন করা েযয়যছ। লনধ িালরি সমযয়র মযধ্য প্রায় ১১ টকাটি ৬০ িক্ষ SIM/

RUIM এর িাযয়াযমলিক পুনাঃ লনিন্ধন সম্পন্ন েযয়যছ।  এর  যি টমািাইি ট াযন হুমলক, িাঁদািালজ, জলঙ্গ 

অর্ িায়ন ইিযালদ অপরাধমূিক কম িকাণ্ড িহুিাাংযশ হ্রাস টপযয়যছ। পাশাপালশ আন্তজিালিক কযির অনিধ 

োলম িযনশন হ্রাস পাওয়ার  যি সরকাযরর রাজস্ব বৃলদ্ধ পাযি। 

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

টজারদারকরযণ লিটিআরলস-টক লনযদ িশনা প্রদান করা েযয়যছ।  

 Cyber space এিাং Internet লভলত্তক সাইিার ক্রাইম প িযিক্ষণ ও অপরাধ প্রলিেিসে সকি 

প্রকার িথ্য/লনরাপত্তা লনলিি করযণর িযক্ষয ‘‘Cyber Threat Detection and Re-

sponse ’’ শীষ িক প্রকল্প ECNEC কর্তিক অনুযমালদি েযয়যছ। 

 অনিাইযন পযন িাগ্রাল  টরাযধ ইযিামযধ্য ৬০০ টি ওযয়িসাইে িন্ধ করা েযয়যছ। এ লিষযয় কা িকর ব্যিস্থা গ্রেযণ 

লিটিআরলস, অপাযরের এিাং আইন শৃঙ্খিা রক্ষাকারী িালেনী সমন্বযয় গঠিি একটি কলমটি কাজ করযছ।    

 সামালজক টনেওয়ালকিাং সাইেসমূযে সমাজ ও টদশ লিযরাধী প্রিারণা টরাযধ মলনেলরাং ও প্রলিেিকরযণর িযক্ষয 

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

গ্রেণ করা েযয়যছ। 
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৪.৩ সাশ্রয়ী ও উন্নি মাযনর টসিা লনলিিকরণ 

 িাাংিাযদযশ টমািাইি ট াযনর অনুযমালদি কিযরে সি িলনম্ন ০.২৫ োকা েযি সযি িাচ্চ ২.০০ োকা লনধ িারণ করা 

েযয়যছ। লিলভন্ন প্যাযকযজর গে কিযরে িিিমাযন ০.৮৩ োকা। এখাযন উযেখ্য ট , িাাংিাযদযশ ২০০১ সাযি 

গে কিযরে লছি ৯.৬০ োকা  া গি দশ িছযর প্রায় ৮.৭৭ োকা কযমযছ। এছাো সযি িাচ্চ ১০ টসযকন্ড পািস 

িালু করায় টমািাইি গ্রােকরা সাশ্রয়ী  মূযে কর্া িিযি পারযছ। 

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

সাংক্রান্ত লনযদ িশনা টমযন িিা, গ্রােক কর্তিক অিালিি প্যাযকজ িন্ধকরণ , কলপরাইে িঙ্ঘন টরাধ ইিযালদ 

লিষযয় লনযদ িশনা প্রদান করা েযয়যছ। কি ড্রযপর টক্ষযত্র কি লমলনে ট রি প্রদাযনর ব্যিস্থা গ্রেণ করা েযয়যছ। 

 সি িালধক সাশ্রয়ী মূযে গ্রােক প িাযয় প্রলি এমলিলপএস গলির ইন্টারযনে ব্যান্ডউইডযর্র মালসক িাজি ২৭,০০০ 

োকা েযি কলমযয় ৫৬২ োকা লনধ িারণ করা েযয়যছ। 

 IP Transit এর টক্ষযত্র হ্রাসকৃি মূে ১িা টসযপ্টম্বর ২০১৫ েযি কা িকর করা েযয়যছ। িিিমাযন IIG 

প িাযয় প্রলি এমলিলপএস এর সি িলনম্ন মূে ৪০০ োকা। 

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

 টমািাইি গ্রােক সাংখ্যা ২০০৮ সাযির ৪.৬ টকাটি েযি বৃলদ্ধ টপযয় ট ব্রুয়ালর ২০১৭ প িন্ত প্রায় ১২.৯৫৮ 

টকাটিযি উন্নীি েযয়যছ। এ সমযয় িাাংিাযদযশ টেলিযডনলসটি ৮০.৫৩%  া ২০০৮ সাযি ৩৪.৫% লছি।  

 ইন্টারযনে গ্রােক সাংখ্যা ২০০৮ সাযির মাত্র ৪০ িক্ষ েযি বৃলদ্ধ টপযয় ট ব্রুয়ালর ২০১৭ প িন্ত প্রায় ৬.৭২৪ 

টকাটিযি উন্নীি েযয়যছ। ট ব্রুয়ালর ২০১৭ প িন্ত িাাংিাযদযশ ইন্টারযনে টডনলসটি-৪১.৫২%  া ২০০৮ সাযি 

২.৬৭% লছি। 

 ২০০৮ সাযি িাাংিাযদযশ আন্তজিালিক ব্যান্ডউইডর্ ব্যিোযরর পলরমাণ লছি মাত্র ৭.৫ লজলিলপএস  া বৃলদ্ধ 

টপযয় িিিমাযন প্রায় ৪০০ লজলিলপএস এ উন্নীি েযয়যছ। 

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

দেগ্রাম ও আঙ্গরযপািায় গ্রামীণয ান কর্তিক স্থালপি 3G টনেওয়াকি উযিাধন কযরন। 

৪.৫ টেলিয াগায াগ  ন্ত্রপালি ও সরিামালদ উৎপাদযন টদশীয় সক্ষমিা বৃলদ্ধ  

 িাাংিাযদশ কযািি লশল্প সাংস্থা ২০১২ সাি টর্যক টদযশ অপটিকযাি  াইিার উৎপাদন শুরু কযরযছ। স্থালপি 

অিযাধুলনক প্রযুলির অপটিকযাি  াইিার কযািি ম্যানু যাকিালরাং প্লাযন্টর উৎপাদন ক্ষমিা বৃলদ্ধর জন্য প্রায় 

৩.০০টকাটি োকা ব্যযয় একটি নতুন "Sheathing Line Machine"স্থাপন করা েযয়যছ। 

 িাাংিাযদশ কযািি লশল্প সাংস্থা  ২০১৬-১৭ অর্ িিছযর HDPE Silicon Duct প্লযান্ট স্থাপনপূি িক 

উৎপাদন শুরু কযরযছ। 

 টেলশস উচ্চ ক্ষমিাসম্পন্ন Core i5এিাং Core i7 প্রযসসর সমৃদ্ধ টদাযয়ি োপেপ সাংয াজন কযর 

িাজারজাি করযছ। টেলশস কর্তিক উৎপালদি োপেযপ আধুলনক ও লিদুযৎ সাশ্রয়ী মাদারযিাড ি ব্যিোর করা 

েযি এিাং ব্যাোলরর ব্যাকআপ ক্ষমিা উন্নীি করা েযয়যছ। 

 িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিাঃ টদশীয় িালেদা লিযিিনায় HDPE Silicone Duct বিলরর জন্য প্রায় 

১.৭৫ টকাটি োকা ব্যযয় টমলশন স্থাপন কযরযছ  া টসযপ্টম্বর’১৬ েযি িালণলজযক উৎপাদন শুরু কযরযছ। 

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

করা েযয়যছ। পাশাপালশ প্রার্লমক লিযািয়সমূযের ছাত্র-ছাত্রীযদর  জন্য লশশু উপয াগী পাঠ্য িইসে 

লশক্ষামূিক অযালপ্লযকশন ও কযন্টেসে  ‘স্বযদশ ট্যাি’ও এ প্রলিষ্ঠান সাংয াজন ও লিপণন করযছ। 
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৪.৬ টেলিয াগায াগ টসিা খাযির উন্নয়ন ও অনিধ কা িক্রম টরাধ  

 অনিধ লভওআইলপ কি টরাযধ ২০০৭ সাি েযি এ প িন্ত টমাে ৩৬২টি অলভ ান পলরিািনা করা েযয়যছ। এর 

মযধ্য ২০১৪ সাযি ৯৫টি এিাং ২০১৫ সাযি ৪১টি, ২০১৬ সাযি ১৮ টি এিাং মাি ি ২০১৭ প িন্ত ০৪ টি অলভ ান 

পলরিালিি েযয়যছ; 

 লভওআইলপ অলভ ান পলরিািনা কাযি এ প িন্ত টমাে ৩,৩৯,৯৫৪ টি লসম জব্দ করা েযয়যছ ; 

 ভুয়া টরলজযিশন িন্ধ এিাং অনিধ SIM Box ব্যিোরকারীযদর লনরুৎসালেি করার িযক্ষয সকি টমািাইি 

অপাযরেরযদর সমন্বযয় লিটিআরলসযি SIM Box detection System স্থাপন করা েযয়যছ। 

SIM Box লডযেকশন লসযস্টযমর মাধ্যম ১৭,৫২,৫১২ টি লসম সনাি কযর িন্ধ করা েযয়যছ ; 

 Self-Regulations পদ্ধলি একটি software based technological system। 

উি পদ্ধলি কা িকযরর  যি অনিধ লভওআইলপ টরাধকযল্প SIM/RUIM এর ব্যিোর লনরুৎসালেি েযি। 

Self-Regulations  এর মাধ্যযম ১,২৬,২০,৭৯৮ টি লসম সনাি কযর িন্ধ করা েযয়যছ ; 

 অনিধ লভওআইলপ কা িক্রম টরাধকযল্প Bi-Lateral connectivity সমূে লিলিন্নকরণ, ISP ও 

IIG Bandwidth লনয়লমি প িাযিািনা করা, আন্তজিালিক ও অভযন্তরীণ কি োলম িযনশযনর  িাজি সমন্বয় 

এিাং VSAT এর ব্যিোর সীলমিকরণ করা েযয়যছ। অনিধ লভওআইলপ টরাধকযল্প উপযরাি কম িকাযণ্ডর 

 যি ও লিটিআরলস'র কযঠার নজরদালরর কারযণ সরকাযরর রাজস্ব আদায় বৃলদ্ধ পাযি।  

 সরকার কর্তিক অনুযমালদি কিযরে এর লনযম্ন  াযি টকান Operator / IGW বিযদলশক কি আদান-

প্রদান করযি না পাযর, টসিযক্ষয সকি IGW অপাযরেরযদরযক মালসক লভলত্তযি িাযদর ব্যাাংক লেসাি 

লিিরণী (Local & F.C (Foreign Currency account) িথ্যালদ লিটিআরলসযি দালখযির 

জন্য লনযদ িশনা প্রদান করা েযয়যছ।   

 অনিধ োলম িযনশযন ব্যিহৃি SIM/RUIM এর সাংখ্যার লভলত্তযি সাংলিি অপাযরেরযক জলরমানা করার 

জন্য ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ েযি লনযদ িশনা প্রদান করা েযয়যছ। 

 নকি ও অনিধভাযি আমদালনকৃি টমািাইি টসে িাজারজািকরযণর লিরুযদ্ধ ব্যিস্থা টনওয়া েযয়যছ। ইযিামযধ্য 

লিটিআরলস কর্তিক র যাি এর সোয়িায় টিশ কযয়কটি অলভ ান পলরিািনা করা েযয়যছ। অনিধ টমািাইি টসে 

লিক্রয় িন্ধকরযণ কা িক্রম অব্যােি রযয়যছ। 

 Caller ID Spoofing টরাযধ সকি অপাযরেযর প্রযয়াজনীয় লসযস্টম স্থাপন করা েযয়যছ। 

 লিটিআরলস কর্তিক গঠিি িাাংিাযদশ কলম্পউোর লসলকউলরটি ইলন্সযডন্ট টরসপন্স টিম (BD-CSIRT) গঠন 

করা েযয়যছ এিাং এর দক্ষিা িাোযনার জন্য লিলভন্ন ব্যিস্থা গ্রেণ করা েযি।  

৪.৭ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টমািাইি টসিাদানকারী প্রলিষ্ঠান ‘টেলিেক’ এর উন্নয়ন  

 গি ৮ মাি ি ২০১৬ িালরযখ আনুষ্ঠালনকভাযি নতুন টিাযগাসে টেলিেক এর লর-ব্র্যালন্ডাং এর কা িক্রম শুরু করা 

েযয়যছ। 

 টেলিেক িাাংিাযদশ লিাঃ সারাযদযশ প্রায় ২১০০টি লিটিএস এর মাধ্যযম ২৫টি দুগ িম পাি িিয উপযজিা সে টমাে 

৪৮০টি উপযজিায় টেলিেক এর টনেওয়াকি লিস্তৃি কযরযছ। উযেখ্য ট , “৩-লজ প্রযুলি িালুকরণ এিাং ২.৫-লজ 

টনেওয়াকি সম্প্রসারণ” শীষ িক প্রকল্পটির কাজ স িভাযি সম্পন্ন করা েযয়যছ  ার মাধ্যযম টেলিয াগায াগ 

টনেওয়াকি সুলিধা টদযশর সমস্ত ইউলনয়ন প িাযয় এিাং গুরুত্বপূণ ি টগ্রার্ টসন্টাযর লিস্তৃি করা সম্ভি েযয়যছ। 

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

েযয়যছ এিাং অিলশি লডলিলিউশন ব্যিস্থায় দ্রুিিম সমযয় এটি িালু করা েযি। 

 টেলিেযকর কাযনকটিলভটি ব্যিোর কযর রূপািী ব্যাাংক প্রার্লমক ও গণলশক্ষা মন্ত্রণািযয়র উপবৃলত্তর োকা 

লশক্ষার্ীযদর মাযয়যদর োযি টপ ৌঁযছ লদযি। িালু েওয়ার পর টর্যক এ প িন্ত ১৫,০০,০০ জন টক টসিা প্রদান 

করা েযয়যছ। 
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 গি টদে িছযর কাস্টমার টকয়ার এর সাংখ্যা ৭০ টি েযি ৯৬ টি টি উন্নীি করা েযয়যছ এিাং লরযেইিার এর 

সাংখ্যা ৩৬,০০০ েযি ৫৬,০০০ এ উন্নীি করা েযয়যছ। 

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

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

টনেওয়াকি িালু করযি সক্ষম েয়। উযেখ্য ট , িিিমাযন পাি িিয এিাকায় ৮০% গ্রােক টেলিেক টমািাইি 

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

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

জািীয় লিিলিযািযয়র সকি পরীক্ষার  িা ি প্রকাযশ টেলিেক সোয়িা প্রদান করযছ। 

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

জনসাধারণ উপকৃি েযি।  

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

গ্রােযকর কাযছ BOD (Outbound Dialer) কযির মাধ্যযম টপ ৌঁযছ টদয়া েযয়যছ। এর মাধ্যযম 

সাধারণ জনগণ কলমউলনটি লিলনক সম্পযকি জানযি পাযরন এিাং কলমউলনটি লিলনক েযি লিলকৎসা গ্রেযণর 

জন্য উৎসালেি েন। 

 Cell Broadcast- এর মাধ্যযম লসরাজগি এিাং কক্সিাজার টজিায় Disaster Manage-

ment  Bureau-এর পাইিে প্রকযল্পর আওিায় দুয িাযগর আগাম িািিা প্রিার করা েয়। এই আগাম 

িািিা টপযয় মানুষ লনরাপদ আশ্রযয় সযর ট যি টপযরযছ এিাং প্রাণোলনর আশাংকা অযনকাাংযশ কযম টগযছ।  

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

দুয িাগ ব্যিস্থাপনা বুযযরার কা িক্রম পলরিািনা ও টসিা প্রদান কযর আসযছ। টদযশর সকি কযিজ ও 

লিিলিযািযয়র ছাত্র-ছাত্রীযদর জন্য স্বল্পমূযে ডাো ও ভযয়স কযির জন্য িণ িমািা নামক লিযশষ প্যাযকজ িালু 

করা েযয়যছ। 

৪.৮ ডাক টসিার আধুলনকায়ন ও িথ্যপ্রযুলির মাধ্যযম টসিার লিস্তৃলিকরণ  

 ‘টপাস্ট ই-টসন্টার  র রুরাি কলমউলনটি’ শীষ িক প্রকযল্পর অধীযন সারা টদযশ ৫০০টি উপযজিা ও সাি 

টপাস্টঅল স এিাং ৮,০০০ টি গ্রামীণ অলিভাগীয় শাখা ডাক রযক টপাস্ট ই-টসন্টাযর রূপান্তযরর কাজ সম্পন্ন 

েযয়যছ। প্রকযল্পর অগ্রগলি ১০০%। প্রকল্পটি জুন’২০১৭ টি সমালপ্তর জন্য লনধ িালরি রযয়যছ। 

 টপাস্ট অল যসর মাধ্যযম টমািাইি মালন অড িার সালভ িস প্রদান করা েযয়যছ। িিিমাযন সমগ্র টদযশ ৮,৫০০ টি 

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

সালভ িসটি িালু আযছ।  

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

িিািি ও সময় লনয়ন্ত্রযণর জন্য টলািাি মলনেলরাং লসযস্টম (লজএমএস) িালু করা েযয়যছ। 

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

১,৪০০ টি এটিএম বুযর্ টপাস্টাি কযাশ কাড ি টসিা িালু করা েযয়যছ। টদযশর সকি টজিা/উপযজিা টপাস্ট 

অল সসে লিভাগীয় গুরুত্বপূণ ি সাি টপাস্ট অল স সমূযের ৮,৫০০ টি অল যস লপওএস (POS)  টমলশন এর 

মাধ্যযম টপাস্টাি কযাশ কাড ি টসিা িালু আযছ।  

 সামালজক লনরাপত্তা টিিনীর আওিায় দুয িাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণািযয়র অধীযন পলরিালিি “অলি 

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

৪ টকাটি ২৫ িক্ষ ৯ শি োকা টপাস্টাি কযাশ-কাযড ির মাধ্যযম প্রদান করা েযয়যছ।  
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

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

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

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

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

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

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

কৃষকযক টপাস্টাি কযাশ-কাযড ির মাধ্যযম প্রলশক্ষণ ভািা প্রদাযনর কা িক্রম শুরু েযয়যছ।  

 স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণািযয়র িত্ত্বািধাযন Income Support Program 

for the Poorest (ISPP) প্রকযল্পর অধীযন টপাস্ট ই-টসন্টাযরর মাধ্যযম ময়মনলসাংে, জামািপুর, 

টশরপুর, কুলেগ্রাম ও গাইিান্ধা টজিার প্রায় ৬ িক্ষ উপকারযভাগীর ভািা লিিরযণর জন্য স্থানীয় সরকার 

লিভাযগর সাযর্ ডাক লিভাযগর চুলি স্বাক্ষলরি েযয়যছ।   ISPP প্রকযল্পর উপর ডাক অলধদপ্তর কর্তিক একটি 

পাইিে প্রকল্প স িভাযি সম্পন্ন েযয়যছ।  

 টমইি ও কযাশ পলরিেযনর জন্য ১১৮ টি টমইি গােী এিাং এিাং ৩৩ টি গ্যাযরজ লনম িাযণর জন্য “ডাক 

পলরিেন ব্যিস্থা শলিশািীকরণ শীষ িক প্রকল্পটি গি ১৫-০৯-২০১৫ িালরযখ ECNEC সভায় অনুযমালদি 

েয়। প্রকল্পটি িাস্তিায়যনর  যি পাযস িি ও িলজলস্টক পলরিেন টসিা প্রিিিযনর মাধ্যযম লিপুি পলরমাণ অর্ ি 

আয় েযি এিাং দ্রুি ও লনরাপযদ ডাক টসিা প্রদান করা সম্ভি েযি। 

 গি ৯ এলপ্রি ২০১৭ িালরযখ ১৯ টি গােী িালু করা েযয়যছ। এসকি গােীর িািক লেসাযি ২০% নারীযক 

লনযয়াগ টদয়া েযয়যছ।  

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

আওিায় ১০৬ টি িথ্য প্রযুলি লনভির গ্রামীণ ডাক র লনম িাণ সমাপ্ত েযয়যছ। এছাো ৯৫টি ডাক যরর কাউন্টার 

সালভ িসসমূে অযোযমশন করা েযয়যছ। 

 ডাক অলধদপ্তর ঢাকা টমযিাপলিেন এিাকায় পণ্য পলরিেযনর নতুন টসিা ‘টপাস্ট ই-কমাস ি সালভ িস’ িালু 

কযরযছ। ই-কমাস ি অযাযসালসযয়শন অি িাাংিাযদযশর সাযর্ পরীক্ষামূিকভাযি ঢাকায় এই প্রকল্পটি িালু করা 

েযয়যছ। প্রার্লমকভাযি ঢাকার ১১টি সাি টপাস্ট অল স টর্যক পণ্য গ্রেণ ও ২১টি সাি টপাস্ট অল স টর্যক পণ্য 

লিিরণ করা েযি। 

৪.৯ প্রালিষ্ঠালনক উন্নয়ন 

 টেলিয াগায াগ খাযি দক্ষ জনিি সৃলি এিাং সরকারযক নীলিলনধ িারণ ও িাস্তিায়যন সোয়িার জন্য ২৪ জুন 

২০১৫ িালরযখ টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর সৃজন করা েযয়যছ।  

 টদযশ টিসরকালর খাযির টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস প্রলিষ্ঠানসমূেযক িাইযসন্স প্রদান ও 

লনয়ন্ত্রযণর জন্য ২০১৩ সাযি টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভ িস িাইযসলন্সাং কর্তিপক্ষ গঠন করা েযয়যছ। 

৪.১০ আন্তজিালিক ট াগায াগ 

 ২০১০ সাযি টমলক্সযকাযি অনুলষ্ঠি আন্তজিালিক টেলিয াগায াগ ইউলনয়ন (আইটিইউ) কাউলন্সি লনি িািযন 

প্রর্ম িাযরর মি িাাংিাযদশ সদস্যপদ অজিন কযর। ২০১৪ সাযি টকালরয়া প্রজািযন্ত্র অনুলষ্ঠি কাউলন্সি সভায় 

িাাংিাযদশ লিিীয় টময়াযদ আইটিইউ’র  কাউলন্সি লনি িািযন (২০১৫-২০১৮) কাউলন্সি সদস্য টদশ লেযসযি 

পুনাঃলনি িালিি েযয়যছ। িাাংিাযদশ লিিীয় টময়াযদ (২০১৫-২০১৮) কাউলন্সি সদস্য টদশ লেযসযি পুনাঃলনি িালিি 

েয়।   

 িাাংিাযদশ ২০১৪ সাযি ঢাকায় Commonwealth Telecommunications Organisation এর 

Cyber security  and Safety লিষয়ক Forum এর আযয়াজন কযরযছ। 
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িালষ িক প্রলিযিদন ২০১৬-১৭ 

 িাাংিাযদশ ২০১৬ এর অযক্টািযর ঢাকায় South Asian Telecommunication Regula-

tor’s Council  SATRC  এর ১৭ িম সভার আযয়াজন কযরযছ। 

 িাাংিাযদশ গি ০৬ অযক্টাির তুরযস্কর ইস্তানবুযি Postal Congress, 2016-এ অনুলষ্ঠি Postal 

Operations Council (POC) এর সদস্য পযদ লনি িািযন জয়িাভ কযরযছ।  

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

 একটি লনরিলিন্ন ও উন্নি টেলিয াগায াগ ব্যিস্থা লনলিি করার জন্য লডযসম্বর ২০১৭ এর মযধ্য মোকাযশ 

িাাংিাযদযশর লনজস্ব স্যাযেিাইে “িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে-১” উৎযক্ষপণ। 

 গ্রােক টসিার মাযনান্নয়যনর জন্য গ্রােযকর ট ান নাম্বার সুরক্ষার িযক্ষয Mobile Number Porta-

bility (MNP) িাইযসন্স প্রদান।  

 Cyber space এিাং Internet লভলত্তক সাইিার ক্রাইম প িযিক্ষণ ও অপরাধ প্রলিেিসে সকি 

প্রকার িথ্য/লনরাপত্তা লনলিি করযণর িযক্ষয ‘‘Cyber Threat Detection and Re-

sponse ’’ শীষ িক প্রকল্প িাস্তিায়ন। 

 2G এিাং 3G ব্যাযন্ডর অিরাদ্দকৃি টিকিাযমর লনিাম। 

 ভলিষ্যৎ প্রযুলি  র্া LTE/4G এর জন্য  যর্াপযুি ব্যাযন্ডর িরঙ্গ লনিাম এিাং িাইযসন্স প্রদাযনর ব্যিস্থা 

গ্রেণ। 

 “লডলজোি িাাংিাযদযশর জন্য ওয়যারযিস ব্রডব্যান্ড টনেওয়াকি স্থাপন (4G, LTE ” প্রকযল্পর আওিায় 

সকি টমযিাপলিেন শের, টজিা শের, উপযজিা ও টগ্রার্ টসন্টার গুযিাযি eNodeB, ৩০০ লক:লম: 

অপটিকযাি  াইিার এিাং eNodeB সমূযের আন্তাঃ সাংয াযগর জন্য টদশব্যাপী িান্সলমশন  ন্ত্রপালি স্থাপন।  

 িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড অপটিকযাি  াইিার কযািি প্লাযন্টর জন্য নতুন ১টি S-Z Strand-

ing Line Machine স্থাপনপূি িক প্লাযন্টর উৎপাদন বৃলদ্ধকরণ।উৎপাদন িহুমুখীকরযণর িযক্ষয 

Electrical Overhead Conductor, Service Drop Cable & Bare/

Insulated Wire Manufacturing Plant স্থাপনপূি িক এর উৎপালদি পযণ্যর 

িাজারজািকরণ।  

 টেলিেক কর্তিক ইউলনয়ন প িাযয় 3G টনেওয়াকি সম্প্রসারণ।  

 িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড FTTH এর জন্য ড্রপ  াইিার কযািি বিলরর প্লান্ট স্থাপন, Pigtail ও 

Patch Cord বিলর। 

 গ্রাম প িায় প িন্ত ওয়যারযিস ব্রডব্যান্ড লনলিি করা। 

 জািীয় ব্রডব্যান্ড নীলিমািায় ব্রডব্যাযন্ডর সাংজ্ঞা ১ এমলিলপএস এর স্থযি ৫ এমলিলপএস লনধ িারণ করা েযয়যছ। 

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

িাইযসযন্সর লনিাম অনুলষ্ঠি েযি। 

 খসো জািীয় টেলিয াগায াগ নীলিমািা-২০১৬ গি ২৭ জুন ২০১৬ িালরযখ অনুলষ্ঠি মলন্ত্রসভা-বিঠযক 

কলিপয় লিষযয় প্রযয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেণ সাযপযক্ষ অনুযমাদন করা েযয়যছ। মলন্ত্রসভার প িযিক্ষযণর টপ্রলক্ষযি 

প্রযয়াজনীয় সাংযশাধনীসে টিলজসযিটিভ ও সাংসদ লিষয়ক লিভাযগ টপ্ররযণর কাজ িিমান।    

৪.২ লডলজোি িাাংিাযদশ িাস্তিায়যন আগামীর পলরকল্পনা  
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 টদযশর সকি ইউলনয়ন প িায় প িন্ত অপটিকযাি  াইিার লভলত্তক ব্রডব্যান্ড ইন্টারযনে লিস্তার। 

 স্যাযেিাইে টসিার সুষ্ঠু প্রযয়াযগর মাধ্যযম িরাঞ্চি, উপকূিীয়, পাোলে এিাং দুগ িম অঞ্চিসমূযে কা িকর 

ট াগায াগ ব্যিস্থা গযে টিািা। 

 টদযশ ই-কমাযস ির লিকাযশর জন্য সুষ্ঠু আইলন, লনয়ন্ত্রণমূিক এিাং প্রযুলি লভলত্তক কাঠাযমা গযে টিািা। 

 Digital Financial Service এর প্রসার লনলিি করা। 

 সাইিার লনরাপত্তা লনলিিকযল্প প্রালিষ্ঠালনক, আইলন এিাং কালরগলর কাঠাযমা গযে টিািা। 

 স্যাযেিাইে োলন্ডাং রাইেস গাইডিাইন/লনযদ িলশকা প্রণয়ন করা। 

 Digital Broadcasting এ Switchover এর মাধ্যযম লিযমান িযাযনিসমূেযক পূণ িরূযপ 

লডলজোি করা।  

 টেলিয াগায াগ ও িথ্যপ্রযুলি খাযি দক্ষ মানিসম্পদ উন্নয়যনর িযক্ষয প্রালিষ্ঠালনক কাঠাযমা স্থাপন। 

  ‘‘িথ্য প্রযুলি লনভির গ্রামীণ ডাক র লনম িাণ’’  প্রকযল্পর আওিায় ২,৯৫৫টি ডাক রযক িথ্য প্রযুলি লনভির 

গ্রামীণ ডাক যর রূপান্তরকরণ।  

 ‘‘টপাস্ট-ই-টসন্টার  র রুরাি কলমউলনটি’’ শীষ িক প্রকযল্পর আওিায় ৯,৬২৯টি টপাস্ট অল সযক ই-টসন্টাযর 

রূপান্তরকরণ।  
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পঞ্চম অধ্যায় 

 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর অধীন 

উন্নয়ন প্রকল্পসমূে 
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(ক) িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশনস টকাম্পালন লিলমযেড 

৫.১ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর প্রকল্প িাস্তিায়ন সার-সাংযক্ষপ 

৫.২ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর ২০১৬-২০১৭ অর্ িিছযর এলডলপভুি  িিমান প্রকল্প  

প্রকযল্পর নাম 

(প্রকল্প টময়াদ) 

প্রাক্কলিি ব্যয় 

(প্রকল্প সাোয্য) 

২০১৬-২০১৭ 

সাযির 

আরএলডলপ 

িরাদ্দ 

২০১৬-১৭ সাযির 

িরাযদ্দর লিপরীযি 

ব্যয় 

(%) 

১০০০টি ইউলনয়ন পলরষযদ অপটিকযাি  াইিার 

কযািি টনেওয়াকি উন্নয়ন(সাংযশালধি) 

(জানুয়ারী’১২- লডযসম্বর’১৬) 

৬৭৯৮৭.০০   

(--) 

৩৫৮৭.০০ 

(--) 

৩৫৮৬.৬৯ 

(৯৯.৯৯%) 

উপযজিা প িাযয় অপটিকযাি  াইিার কযািি 

টনেওয়াকি উন্নয়ন (সাংযশালধি) 

(জুিাই,২০১৩-লডযসম্বর,২০১৭) 

৫৯০৬১.৭৫ 

(--) 

২১০৯৭.০০ 

(--) 

২০৩২৬.৫০ 

(৯৬.৩৫%) 

লডলজোি িাাংিাযদযশর জন্য ওয়যারযিস ব্রডব্যান্ড 

টনেওয়াকি স্থাপন’’ শীষ িক প্রকল্প। 

(মাি ি,২০১৪-জুন,২০১৮) 

৯৫৬৮৪.২৪ 

(৬১২১৫.০০) 

৫৮২০৪.০০ 

(৪১২০৪.০০) 

১১২৯৮.৮৯ 

(৩৯২.৩৫) 

(১৯.৪১%) 

লডলজোি িাাংিাযদযশর জন্য এনলজএন লভলত্তক 

টেলিকলমউলনযকশন টনেওয়াকি স্থাপন’’ শীষ িক 

প্রকল্প। 

(মাি ি,২০১৪-জুন,২০১৭) 

১৮৬১১৫.০০ 

(১৪৫৩২১.০০) 

১.০০ 

(--) 

-- 

িক্ষ োকায় 

প্রকযল্পর নাম 

(প্রকল্প টময়াদ) 

প্রাক্কলিি ব্যয় 

(প্রকল্প সাোয্য) 

২০১৬-২০১৭ 

সাযির 

আরএলডলপ 

িরাদ্দ 

২০১৬-১৭ সাযির 

িরাযদ্দর লিপরীযি 

ব্যয় (%) 

আঞ্চালিক সািযমলরন টেলিয াগায াগ প্রকল্প, 

িাাংিাযদশ )সাংযশালধি( । 
(জুিাই’২০১৪- জুন’২০১৮) 
  

৬৬০৬৪.৩৪ 
(৩৫২০০.০০) 

(*লনজস্ব অর্ ি 

১৪২৬৪.৩৪) 

১২৫৩৫.০০ 
(৯৯৩৫.০০) 

৭০১১.১৯ 
(৪৪১১.১৯) 
(৫৫.৯৩%) 

(খ) িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড 
িক্ষ োকায় 
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(গ) ডাক অলধদপ্তর 

প্রকযল্পর নাম 

(প্রকল্প টময়াদ) 

প্রাক্কলিি ব্যয় 

(প্রকল্প সাোয্য) 

২০১৬-২০১৭ 

সাযির 

আরএলডলপ 

িরাদ্দ 

২০১৬-১৭ 

সাযির 

িরাযদ্দর 

লিপরীযি ব্যয় 

(%) 

িাাংিাযদশ ডাক লিভাযগর কা িপ্রলক্রয়া স্বয়াংলক্রয়করণ 

(সাংযশালধি)(জুিাই, ০৮-জুন’১৭) 

৫০৫৯.০০ 

(--) 

১২০৭.০০ 

(--) 

১০৬০.১৫ 

(৮৭.৪৩%) 

িথ্য প্রযুলি লনভির গ্রামীণ ডাক র লনম িান

(সাংযশালধি) 

(জুিাই’১১- জুন’১৭) 

১২২৯৫.৬০  

(--) 

৮৪০০.০০ 

(--) 

  

৬৩৯৯.৬৩ 

(৭৬.১৯%) 

টপাস্ট-ই টসন্টার  র রুরাি কলমউলনটি(সাংযশালধি) 

(জানুয়ারী’১২- জুন’১৭) 

৫৪০৯৪.২৪ 

(--) 

২৩৭০০.০০ 

(--)  

২৩৫৩৩.৬৭ 

(৯৯.৩০%) 

িাাংিাযদশ ডাক অলধদপ্তযরর সদর দপ্তর লনম িাণ 

প্রকল্প। 

(জুিাই’১৪- জুন’১৮) 

৫৪৭২.০০ 

(--) 

৩১৯৫.০০ 

(--) 

৩১৮৩.৭২ 

(৯৯.৬৫%) 

ডাক পলরিেণ ব্যিস্থা শলিশািীকরণ 

জানুয়ালর’১৫- জুন’২০১৮ 

৭৮৩২.৯৪ 

(--) 

  

৬৪৭০.০০ 

(--) 

৬১৪০.৯৯ 

(৯৪.৯১%) 

িাাংিাযদশ ডাক অলধদপ্তযরর অধীনস্থ জরাজীণ ি 

ডাক রসমূযের লনম িাণ/পুনি িাসন (২য় প িায়) 

জানুয়ালর’১৭- লডযসম্বর’২০১৮ 

৪৮০০.০০ 

(--) 

৬০০.০০ 

(--) 

৫৮৪.৬৫ 

(৯৭.৪৪%) 

িক্ষ োকায় 

( ) িাাংিাযদশ টেলিয াগয াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 

প্রকযল্পর নাম 

(প্রকল্প টময়াদ) 

প্রাক্কলিি ব্যয় 

(প্রকল্প সাোয্য) 

২০১৬-২০১৭ 

সাযির 

আরএলডলপ 

িরাদ্দ 

২০১৬-১৭ 

সাযির 

িরাযদ্দর 

লিপরীযি ব্যয় 

(%) 

কমুলনযকশন ও ব্রডকালস্টাং স্যাযেিাইে উৎযক্ষপযণর 

প্রস্ত্ত্তলিমূিক ও িত্বািধায়ক কা িালদ (সাংযশালধি) 

(জুিাই’১১- জুন’১৮) 

১৪৬৪২.০০ 

(লনজস্ব 

অর্ িায়যন) 

১৯৩২.০০ 

(লনজস্ব অর্ ি) 

১২২০.৬৩ 

(লনজস্ব অর্ ি) 

(৯৪.১৬%) 

িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ প্রকল্প 

(জুিাই’১৪- জুন’১৮) 

২৯৬৭৯৫.৭৭ 

(১৬৫২৪৪.৪২ 

লিডাস ি  াইনালন্সাং) 

৪৭১৪৩.০০ 

 

১৩৬৩৩৭.৭৩ 

(২৮৯.২০%) 

িক্ষ োকায় 
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িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ প্রকযল্পর 

সি িযশষ িাস্তিায়ন অগ্রগলি 
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 Thales Alenia Space এর Cannes এিাং Toulouse এর  যালসলিটিযি ‘িঙ্গিন্ধু 

স্যাযেিাইে-১’ এর লনম িান কাজ িিযছ। এ স্যাযেিাইযের প্রধান দু’টি মলডউি  র্া কলমউলনযকশন ও সালভ িস 

মলডউি একীভূিকরণ (Mating) এর কাজ গি ১৮ টম ২০১৭ িালরযখ সম্পন্ন েযয়যছ।  

 স্যাযেিাইযের গুরুত্বপূণ ি দু’টি অাংশ টসািার এযর এিাং এযন্টনাসমূে বিরীর কাজ টশষ। এখন Cannes 

 যালসলিটিযি Assembly Integration and Testing (AIT) কা িক্রম িিযছ।  

 গি ২২-২৪ টম ২০১৭ িালরখ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর মাননীয় প্রলিমন্ত্রী ও সলিি মযোদয় 

সযরজলমযন Thales এর Cannes  যালসলিটিযি  িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে-১ এর লনম িান কাযজর অগ্রগলি 

পলরদশ িন কযরযছন। জুন-২০১৭ প িন্ত িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে-১ এর ৮৫% কাজ সম্পন্ন েযয়যছ। আশা করা  ায়, 

আগামী নযভম্বর ২০১৭ মাযসর মযধ্যই িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে-১ এর লনম িান কাজ টশষ েযি।     

 Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), USA এর Falcon 9 

উৎযক্ষপণ ান ব্যিোর কযর ‘িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে-১’ উৎযক্ষপণ করা েযি। ইযিামযধ্য SpaceX, USA 

এর সাযর্ Thales এর Launch Service Agreement (LSA) স্বাক্ষলরি েযয়যছ। উি 

স্বাক্ষলরি চূলির আওিায় গি ৬-৭ জুন ২০১৭ িালরযখ Launcher Critical Design Re-

view (LCRD) অনুলষ্ঠি েযয়যছ।   

 গাজীপুর ও টিিবুলনয়াস্থ ০২টি গ্রাউন্ড কযন্ট্রাি টস্টশযনর নকশা অনু ায়ী আর্ িল লিাং, িাউন্ডালর ওয়াি এর কাজ 

টশষ প িাযয়, মূি ভিযনর ২য় িিার ছাদঢািাই এর কাজ টশষ এিাং ডরযমেরী লিলল্ডাং এর ল লনলশাং কাজ টশষ 

প িাযয় ও ইউটিলিটি লিলল্ডাং এর লনম িাণ কাজ িিযছ। গ্রাউন্ড কযন্ট্রাি টস্টশনর  ন্ত্রপালি আমদানীর কাজ শুরু 

েযয়যছ।  

 HSBC এর সাযর্ ১৫৭ লমলিয়ন ইউযরা ঋণ চুলির আওিায় Thales এর ১ম টর্যক ৮ম লকলস্তর 

টপযমন্টসমূে পলরযশাধ করা েযয়যছ।   

 স্যাযেিাইে উৎযক্ষপযণর পর এটি পলরিািনার জন্য “Bangladesh Communication Sat-

ellite Company Limited  BCSCL ” শীষ িক টকাম্পালন গঠিি েযয়যছ। উি টকাম্পানীর 

আওিায় ১৮ জন কালরগরী জনিি ইযিামযধ্যই লনযয়াগ করা েযয়যছ। 

 িাস্তিায়নাধীন িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে উৎযক্ষপণ প্রকযল্পর টময়াদ ৩০-জুন-২০১৮ প িন্ত িলধ িি করার িযক্ষ প্রকযল্পর 

৫.৩ িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে উৎযক্ষপযণ ২০১৬-২০১৭ অর্ িিছযরর কা িক্রম 

গি ২২-২৪ টম ২০১৭ িালরখ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর মাননীয় প্রলিমন্ত্রী ও সলিি, ডাক ও টেলিয াগায াগ 

লিভাগ সযরজলমযন Thales Alenia এর Cannes  যালসলিটিযি  িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে-১ এর লনম িান 

কাযজর অগ্রগলি পলরদশ িন কযরন এিাংউর্ধ্িিন কম িকিিাগযণর সাযর্ আযিািনা কযরন। 
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সলিত্র িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে ও গ্রাউন্ড টস্টশযনর লনম িাণ কাজ 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

সলিত্র ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর  

কা িক্রম 
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গণপ্রজািন্ত্রী িাাংিাযদযশর মোমান্য রাষ্ট্রপলি লিি টেলিয াগায াগ ও িথ্যসাং  লদিস, ২০১৭ এর অনুষ্ঠাযন প্রধান 

অলিলর্র িিব্য প্রদান করযছন। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীযক িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে-১ এর টরলপ্লকা েস্তান্তর করযছন ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর মাননীয় 

প্রলিমন্ত্রী। 
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ব্যাাংকযক অনুলষ্ঠি ITU   

Telecom World, 2016 

এর প্রদশ িনীযি ’লডলজোি 

িাাংিাযদশ’ Theme-এ লনলম িি 

িাাংিাযদযশর প্যালভলিয়ন। 

র্াইোযন্ড অনুলষ্ঠি ITU    Tel-

ecom World 2016-এ 

সামালজক খাযি  প্রভাি লিযিিনায় 

‘িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে’ উৎযক্ষপণ 

প্রকল্প Excellence Award 

িাভ কযর। ITU এর টসযক্রোলর 

টজনাযরি এর কাছ টর্যক award 

গ্রেণ করযছন ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাযগর মাননীয় 

প্রলিমন্ত্রী।   

ITU Telecom World 

2016-এ ‘িঙ্গিন্ধু স্যাযেিাইে’ 

উৎযক্ষপণ প্রকল্প কর্তিক প্রাপ্ত Ex-

cellence Award-টি গি ১২ 

লডযসম্বর ২০১৬ িালরযখ মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর লনকে েস্তান্তর কযরন 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর 

মাননীয় প্রলিমন্ত্রী।   
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গি ০৮ টম ২০১৭ িালরযখ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর িথ্য ও 

ট াগায াগ প্রযুলি লিষয়ক 

মাননীয় উপযদিার ডাক ও 

টেলিয াগায াগ লিভাগ 

পলরদশ িনকািীন অভযর্ িনা জানান 

মাননীয় প্রলিমন্ত্রী এিাং লিভাযগর 

সলিি । 

গত ২৭ এরপ্রল ২০১৭ তোরেরে 
মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী গণভবন েরত 
‘রিরজটোল আইলযোন্ি মরেশেোলী’ 
প্রকরেে উরবোধন করেন। 
রবরটরসএল এ প্রকরে কেরিও 
রলংক ও বযোন্িউইির্ সেবেোে 
করেরছ।  

কমনওযয়ির্ টেলিকলমউলনযকশন 

অগ িানাইযজশযনর (লসটিও) 

উযযাযগ ঢাকায় ৭-৮ মাি ি ২০১৭ 

িালরযখ Digital Bangla-

desh: Focusing on Cy-
bercrime, Safe Internet 
and Broadband শীষ িক দুই 

লদনব্যাপী আন্তজিালিক টসলমনাযরর 

আযয়াজন করা েয়।উযিাধনী 

অনুষ্ঠাযন প্রধান অলিলর্ লছযিন 

জািীয় সাংসযদর মাননীয় লিকার 

ড. লশলরন শারলমন টি ধুরী। 
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Digital Bangladesh: Focusing on Cybercrime, Safe Internet and Broad-
band শীষ িক কম িশািায়  লশশু-লকযশারযদর  জন্য Safe Surfing for Children  শীষ িক 

লিযশষ Session-এ  লিলভন্ন স্কুি কযিযজর ছাত্র-ছাত্রী এিাং অলভভািকগটণর সাযর্ মাননীয় 

প্রলিমন্ত্রী। 
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িোক ও কটরলর োগোর োগ রবভোগ 
িোক, কটরলর োগোর োগ ও তর্যপ্র রুি মন্ত্রণোলয় 

www.ptd.gov.bd 


