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‘লডলজোি িাাংিাযদশ’ টদযশর দালরদ্র লিযমািন, মানসম্মত লশক্ষা ও 
স্বাস্থয সুলিধা লনলিতকরণ এিাং কমিসাংস্থাযনর সুয াগ সতলষ্টর িযক্ষ 
 থ্া থ্ প্র ুলি িযিোযরর মাধযযম সরকাযরর সকি অঙ্গীকার 
িাস্তিায়যনর একলে আধুলনক দশিন। 

 - প্রধানমন্ত্রী টশখ োলসনা 
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এমন িাাংিাযদশ গড়যত িাই, ট খাযন প্রলতলে মানুষ তথ্যপ্র ুলির 
সুলিধা টভাগ করযত পাযর।  

- সজীি আেযমদ ওয়াযজদ 
  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও ট াগায াগ প্র ুলি লিষয়ক মাননীয় উপযদষ্টা 
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 িািী 

জ্ঞানলভলিক সমাজ এিাং উদ্ভািনী অথ্িনীলত িতিমান লিশ্ব-িযিস্থায় টকান জালতর উন্নয়যনর গুরুত্বপূণি লনয়ামক। মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী টশখ োলসনা ট ালষত ‘রূপকল্প ২০২১’ এর আযিাযক প্রণীত ‘লডলজোি িাাংিাযদশ’  উযদযাগ িাস্তিায়যনর  যি 
িাাংিাযদশ বিলশ্বক উন্নয়যনর সাযথ্ তাি লমলিযয় এলিযয় িিযছ। ইন্টারযনেসে তথ্য ও ট াগায াগ প্র ুলি এিাং  আধুলনক 
টেলিয াগায াগ িযিস্থা জ্ঞানলভলিক সমাজ লিলনমিাযণর মূি উপাদান। অনযলদযক লশক্ষা, স্বাস্থয, কত লষ, জনপ্রশাসন, জন-লনরাপিা 
ও িযিসা-িালণজযসে সকি উৎপাদনশীি ও অথ্িননলতক কমিকাযে তথ্যপ্র ুলির িযিোর লনলিত করা এিাং জনগণযক তাযত 
সম্পতি করা উদ্ভািনী অথ্িনীলত গযড় টতািার পূিিশতি। এ উযদ্দশযসমূেযক সামযন টরযখ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 
জনগযণর টদারযগাড়ায় সাশ্রয়ী ও সেজিভয ডাক ও টেলিয াগায াগ টসিা টপৌঁছাযত টদশিযাপী সিিাধুলনক প্র ুলির 
টেলিয াগায াগ অিকাঠাযমা ও টসিা লিস্ততত করযছ।  
 

সরকাযরর উযদযাযগ ইযতামযধযই টদযশর প্রায় অযধিক ইউলনয়ন পলরষযদ অপলেকযাি  াইিাযরর মাধযযম উচ্চগলতর ইন্টারযনে 
সুলিধা টদয়া েযে  া আগামী জুন ২০১৯ এর মযধযই সকি ইউলনয়ন পলরষযদ লিস্ততত েযি। পাশাপালশ, সারাযদযশ ওয়যারযিস 
ব্রডিযান্ড টনেওয়াকি লিস্তাযরর জনয টমািাইি টেলিয াগায াগ টসিা দানকারীযদর টরলডও টেকট্রাম িরাদ্দসে 4G টসিার 
িাইযসন্স প্রদান করা েযয়যছ। আন্তজিালতক িযান্ডউইডযথ্র ক্রমিধিমান িালেদা টমোযত লিতীয় আন্তজিালতক সািযমলরন কযািি 
SEA-ME-WE-5 এর সাযথ্ সাংয াগ স্থাপন করা েযয়যছ। আমাযদর জনয গযিির লিষয় এই ট , সরকাযরর ঐকালন্তক 
প্রযিষ্টায় লিযশ্বর ৫৭তম টদশ লেসাযি মোকাযশ িাাংিাযদযশর প্রথ্ম সযাযেিাইে ‘িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১’ উৎযক্ষপণ করা 
েযয়যছ। টদযশ স্থালপত উপিে ভূ-টকযের মাধযযম এ সযাযেিাইযের টসিা প্রদানও শুরু েযয়যছ। টদযশ লডলজোি ব্রডকালটাং 
িযিস্থা িািু, দুগিম অঞ্চযি ইন্টারযনে ও ডাো টসিা প্রদান এিাং দুয িাগ প্রশমযন এ সযাযেিাইে অতযন্ত গুরুত্বপূণি ভূলমকা 
রাখযি। ভলিষযযতর িালেদা লিযিিনায় ইযতামযধযই লিতীয় সযাযেিাইে উৎযক্ষপযণর উযদযাগ টনয়া েযয়যছ।   
 

তথ্যপ্র ুলি িযিস্থায় জনগণযক সম্পতি করার সরকালর উযদযাযগর  যি িতিমাযন টমািাইি ট াযনর িােক সাংখযা ২০০৮ 
সাযির ৪ টকালে ৪৬ িাখ টথ্যক িতলি টপযয় আগট ২০১৮ টশযষ প্রায় ১৫.৪১ টকালে এিাং ইন্টারযনে িােক সাংখযা ৪০ িাখ 
টথ্যক িতলি টপযয় ৯.০৫ টকালেযত উন্নীত েযয়যছ। িতিমাযন টদযশ টেলিযডনলসলে প্রায় ৯৪.৬৫% এিাং ইন্টারযনে টডনলসলে প্রায় 
৫৫.৫৮%। আন্তজিালতক িযান্ডউইডথ্ এর িযিোর ২০০৮ সাযির মাত্র ৭.৫ লজলিলপএস টথ্যক টিযড় এখন  ৮০০ লজলিলপএস। 

ইন্টারযনে িযিোরকারীর লদক টথ্যক লিযশ্ব িাাংিাযদশ পঞ্চম অিস্থাযন রযয়যছ। এই অজিন গত দশ িছযরর অজিন। িতিমান 
সরকাযরর অজিন। 
 

টেলিয াগায াগ িযিস্থার উন্নয়যন অলভয াযগর দ্রুত সমাধান, কি ড্রযপ ক্ষলতপূরণ, টসিার মান িজায় রাখা, টমািাইি নাম্বার 
টপােিালিলিলে িািুকরণ, টমািাইি োওয়ারসমূযের সুষু্ঠ িযিস্থাপনা লনলিতকরণ এিাং মূিয সাংয ালজত ও উদ্ভািনী টসিাসমূযের 
লিস্তাযর ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ কা িকর পদযক্ষপ িেণ কযরযছ। প্র ুলির অপিযিোর টরাধ এিাং সাইিার-টেযসর 
অপরাধমূিক কমিকাে েযত জনগণযক সুরলক্ষত রাখযত সরকার লডলজোি লনরাপিা আইনসে সাংলিষ্ট আইন ও লিলধ-লিধান 
প্রণয়ন করযছ এিাং এ সাংক্রান্ত অিকাঠাযমা ও দক্ষ জনিি সতজযনর পদযক্ষপ িেণ কযরযছ।  সরকাযরর গতেীত পদযক্ষযপর 
 যি টমািাইি ট ান, িযাপেপ ও েযািযিে কলম্পউোর এিাং অপলেকযাি  াইিার এখন টদযশই উৎপাদন/সাংয াজন েযে। 
 

ডাক টসিার উন্নয়যন সারাযদযশ ৮,৫০০ ডাক রযক টপাট ই-টসন্টাযর রূপান্তর প্রলক্রয়া সম্পন্ন েযয়যছ।  ুযগর সাযথ্ তাি 
লমলিযয় জনগণযক উন্নততর টসিা প্রদাযনর জনয টমািাইি মালন অডিার ও টপাটাি কযাশ কাডি িািু, নতুন টপাটাি ভযান 
ক্রয়, ডাক টসিা প্রলক্রয়া স্বয়াংলক্রয়করণ, পুরাতন ডাক র সাংস্কার ও নতুন ডাক র লনমিাণ, ডাক লিভাযগর মাধযযম ই-কমাসি 
টডলিভালর প্রিিন ইতযালদ িহুলিধ কা িক্রম সম্পন্ন করা েযয়যছ। 
 

অনযানয িছযরর নযায় ২০১৭-২০১৮ অথ্িিছযর ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ এিাং এর আওতাধীন দপ্তর, সাংস্থা এিাং 
প্রলতষ্ঠানসমূযের কা িক্রম, গতেীত কমিসূিী, অজিন ও ভলিষযৎ কমিপলরকল্পনার তথ্য লনযয় প্রলতযিদন প্রকাযশর উযদযাগযক 
স্বাগত জানালে। মুলি ুযির টিতনায় প্র ুলিলনভির, জ্ঞানসমতি, অসাম্প্রদালয়ক, স্বলনভির িাাংিাযদশ গড়যত আমরা িিপলরকর।  

টমাস্তা া জব্বার 
মন্ত্রী 

ডাক, টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলি মন্ত্রণািয় 
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংিাযদশ সরকার 

জয় িাাংিা, জয় িঙ্গিনু্ধ 
িাাংিাযদশ লিরজীিী টোক। 

টমাস্তা া জব্বার 



1
0
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

 প্রলত িছযরর নযায় ২০১৭-২০১৮ অথ্িিছযর ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ এিাং এর আওতাধীন দপ্তর, সাংস্থা ও 
প্রলতষ্ঠানসমূযের কা িক্রম, গতেীত কমিসূিী, অজিন ও ভলিষযৎ কমিপলরকল্পনার প্রলতযিদন প্রকাশ করযত টপযর আমরা 
আনলিত।  

 

 আধুলনক টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলির সযিিািম িযিোযরর মাধযযম িতিমান সরকাযরর অঙ্গীকার ‘লভশন-২০২১’ 
িাস্তিায়যনর িযক্ষ টদযশর প্রতযন্ত ও দুগিম অঞ্চিসে সকি টশ্রলণ-টপশার মানুযষর কাযছ ডাক টসিা এিাং টেলিয াগায াগ ও 
তথ্যপ্র ুলির সুলিধা টপৌঁযছ টদয়ার জনয ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ লনরিসভাযি কাজ কযর  াযে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  
টশখ োলসনার টনতত যত্ব এিাং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও ট াগায াগ প্র ুলি লিষয়ক মাননীয় উপযদষ্টা সজীি আেযমদ ওয়াযজযদর 
লদক লনযদিশনায় এ লিভাগ নতুন নতুন জনিান্ধি পলরকল্পনা িেণ ও িাস্তিায়ন করযছ। 

  

 টেলিয াগায াগ ও তথ্য প্র ুলির সু ি টদযশর প্রলতলে টকানায় টপৌঁযছ টদিার প্রয়াযস ২০০৯ সাযির প্রথ্ম েযতই 
সরকালর ও টিসরকালর প িাযয় িযাপক অিকাঠাযমাগত উন্নয়যনর পদযক্ষপ িেণ করা েয়। টমািাইি ট ান, ডাো ও 
ইন্টারযনে িযিোযর গত দশ িছযর বিপ্ললিক পলরিতিন সালধত েযয়যছ  া টদযশর সামালজক ও অথ্িননলতক অিগলতযত 
গুরুত্বপূণি ভূলমকা রাখযছ। মোকাযশ জালতর জনয গযিির লনজস্ব সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ ও পলরিািনা, সারাযদযশ ইউলনয়ন 
প িাযয় অপলেকযাি  াইিার স্থাপন এিাং লিতীয় সািযমলরন কযািি স্থাপযনর পাশাপালশ 3G, 4G, MNP ইতযালদ নতুন টসিা 
িািুর  যি আমরা জ্ঞানলভলিক উদ্ভািনী অথ্িনীলতর লদযক এলগযয় িযিলছ। আগট ২০১৮ টশযষ টমািাইি ট াযনর িােক 
সাংখযা প্রায় ১৫.৪১ টকালে এিাং ইন্টারযনে িােক সাংখযা প্রায় ৯.০৫ টকালেযত টপৌঁযছযছ।  ২০০৯ সাযির ব্রডিযাযন্ডর নূযনতম 
গলত ট খাযন লনধিারণ করা েযয়লছি ১২৮ টকলিলপএস িতিমাযন তা নূযনতম ৫ এমলিলপএস-এ উন্নীত করা েযয়যছ।  

 

 টেলিয াগায াগ টসক্টযরর আমদালন লনভিরতা কলমযয় আনার জনয টেলশস কতত িক লিলভন্ন ধরযনর লডলজোি 
টেলিয ান টসে উৎপাদনসে িযাপেপ ও েযািযিে কলম্পউোর, টমািাইি ট ান, টমািাইি িযাোলর, টমািাইি িযাোলর িাজিার, 
লপ্র-টপইড ইযিকলট্রক লমোর সাংয াজন কযর স্বল্পমূযিয িাজারজাত করা েযে। একইসাযথ্, িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড 
২০১১ সাি টথ্যক অপলেকযাি  াইিার কযািি িালণলজযকভাযি উৎপাদন শুরু কযরযছ। 

 

 টেলিয াগায াযগর পাশাপালশ ডাক টসিাযক প্র ুলির টছাোঁয়ায় জনিান্ধি কযর গযড় তুিযতও সরকার লিলভন্ন 
পদযক্ষপ িেণ কযরযছ। তথ্যপ্র ুলি লনভির টসিার মাধযযম ডাক লিভাযগর প্রলতয ালগতার সক্ষমতা সতলষ্টর পাশাপালশ 
জনসাধারযণর অতযন্ত কাছ টথ্যক টসিা প্রদাযন ডাক অলধদপ্তযরর ঐলতেযযক আিার ল লরযয় আনযত আমরা প্রযিষ্টা িািালে।      

 

 এ প্রলতযিদন লিভাযগর কমিকাে ও অিগলত সম্পযকি সামলিক ধারণা প্রদান এিাং সরকালর কা িক্রযম স্বেতা ও 
জিািলদলেতা লনলিত করযত গুরুত্বপূণি ভূলমকা পািন করযি িযি আশা কলর। প্রলতযিদন প্রকাযশর সাযথ্ সাংলিষ্ট সকিযক 
আন্তলরক ধনযিাদ জানালে। 

মুখিন্ধ 

 
 শযাম সুির লসকদার 

সলিি 
ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংিাযদশ সরকার 

 
 শযাম সুির লসকদার 
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টমাসাাঃ ইসমত আরা জাোন            
 ুগ্ম সলিি (প্রশাসন)                 
আহ্বায়ক, সম্পাদনা পষিদ 

মুোম্মদ আিদুি োন্নান             
উপসলিি (ডাক-১)             
সদসয 

আলমনুি েক                      
উপসলিি (প্রশাসন-৩)                 
সদসয 

টমাাঃ আবু্দি মান্নান                     
লসলনয়র সেকারী প্রধান                       
সদসয 

  
 ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর ২০১৭-১৮ অথ্ি 
িছযরর িালষিক প্রলতযিদন প্রকাযশ সালিিক পতষ্ঠযপাষকতা ও 
লনযদিশনা প্রদাযনর জনয মাননীয় মন্ত্রী ও সম্মালনত সলিি 
মযোদযয়র প্রলত সম্পাদনা প িদ অযশষ কত তজ্ঞ। এ প্রকাশনার 
জনয  ারা তথ্য লদযয় সেয ালগতা কযরযছন তাযদরযক 
সম্পাদনা পষিযদর পক্ষ টথ্যক আন্তলরক কত তজ্ঞতা জানালে। 

 
 প্রলতযিদযন টমাে ছয়লে অধযাযয় লিষয়সমূে 
উপস্থালপত েযয়যছ।  লিভাগ পলরলিলত, দপ্তর/সাংস্থার পলরলিলত 
ও কা িক্রম, ২০১৭-১৮ অথ্ি িছযর ডাক ও টেলিয াগায াগ 
লিভাযগর িাযজে িরাদ্দ, রাজস্ব ও িযয়, গত দশ িছযর ডাক 
ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর উযেখয াগয পদযক্ষপ ও অজিযনর 
সাংলক্ষপ্ত তালিকা, ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর অধীন 
উন্নয়ন প্রকল্পসমূে এিাং  সলিত্র ডাক ও টেলিয াগায াগ 
লিভাযগর লিলভন্ন কা িক্রম। অধযায়সমূযে লিভাগ এিাং এর 
অধীন দপ্তর/সাংস্থাসমূযের কা িক্রম সাংলক্ষপ্তভাযি উপস্থালপত 
েযয়যছ।  

 

 প্রলতযিদনলে ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর 
কা িক্রম সম্পযকি আিেী সুধীজযনর লনকে সমাদতত েযি 
আমাযদর পলরশ্রম সাথ্িক েযি। 

 

 

 

 

 

 

টমাসাাঃ ইসমত আরা জাোন 

 

সম্পােকীয় 

সম্পাদনা পষিদ 

লিদুযৎ িে আইি                     
উপসলিি (আইন)                 
সদসয 

কত তজ্ঞতা স্বীকার 
 
টমাাঃ শলর ুর রেমান 
লিভাগীয় প্রযকৌশিী (িিলত দালয়ত্ব) 
টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর 
(িতিমাযন লিযয়যন পাে লিষয়ক টমৌলিক ও 
 লিত গযিষণা প্রকযল্প কমিরত)  
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

ডাক ও টেলিয াগায াগ মন্ত্রণািয় এিাং তথ্য ও ট াগায াগ প্র ুলি মন্ত্রণািয়-টক একীভূত কযর গত ১০ ট ব্রুয়ালর 
২০১৪ তালরযখ ‘ডাক, টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলি মন্ত্রণািয়’ পুনগিঠনপূিিক এর আওতায় ‘ডাক ও 
টেলিয াগায াগ লিভাগ’ এিাং ‘তথ্য ও ট াগায াগ প্র ুলি লিভাগ’ নাযম দু’লে লিভাগ গঠন করা েয়। 

জনগযণর জনয সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন এিাং সমসামলয়ক প্র ুলি লনভির ডাক ও টেলিয াগায াগ টসিা লনলিতকরণ। 

 ডাক, টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলির মাধযযম টদযশর অভযন্তযর এিাং িলেলিিযশ্বর সাযথ্ লনরাপদ ট াগায াগ ও 
তথ্য প্রিাে লনলিত করা; 

 টদশী ও লিযদশী লিলনযয়াযগর মাধযযম টদযশ ডাক ও টেলিয াগায াযগর অতযাধুলনক অিকাঠাযমা গযড় টতািা; 

 জনগযণর স্বাথ্ি রক্ষাপূিিক ডাক ও টেলিয াগায াগ খাযতর উন্নয়ন ও তত্ত্বািধান;  

Rules of Business, 1996 এর Schedule-I এ উলেলখত Allocation of Business অনু ায়ী ডাক ও 
টেলিয াগায াগ লিভাযগর উপর অলপিত দালয়ত্ব লনম্নরূপ: 

 ডাক ও টেলিয াগায াগ টসিাসমূে; 

 টপাট অল স সঞ্চয় িযাাংকসমূে; 

 ডাক জীিনিীমা; 

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

 লিভাযগর অধীন দপ্তর /সাংস্থা ও প্রলতষ্ঠানসমূযের প্রশাসন ও লনয়ন্ত্রণ; 

 ডাক ও টেলিয াগায াগ লিষযয় লিলভন্ন টদশ এিাং সাংলিষ্ট আন্তজিালতক সাংস্থাসমূযের সাযথ্ ট াগায াগ রক্ষা, 
রাষ্ট্রািার ও িুলি সম্পাদন; 

 লিভাযগর উপর অলপিত ট  টকান লিষযয়র পলরসাংখযান প্রস্তুত এিাং তদন্তকরণ।  

 লিভাযগর উপর অলপিত দালয়ত্ব সম্পলকিত সকি আইন সাংলিষ্ট কা িক্রম। 

 ডাক ও টেলিয াগায াগ টসিা সাংলিষ্ট ল /িাজি/েযালর  সাংক্রান্ত লিষয়ালদ। 

১. ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 

১.১ িক্ষয 

১.২ উযদ্দশয 

১.৩ লিভাযগর কা িািিী 
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লনয়ন্ত্রক/ নীলত-লনধিারণী সোয়ক 

           িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 

              টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর 

              টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস িাইযসলন্সাং কতত িপক্ষ 

টসিা প্রদানকারী 

              ডাক অলধদপ্তর 

              িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড 

              টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড  

              িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড 

              িাাংিাযদশ কলমউলনযকশন সযাযেিাইে টকাম্পালন লিলমযেড 

উৎপাদনকারী 

              টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিলমযেড 

              িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড 

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

 িাাংিাযদশ তার ও টেলিয ান টিাডি (সাংযশাধন) আইন, ২০০৯ 

 িাাংিাযদশ তার ও টেলিয ান টিাডি অধযাযদশ, ১৯৭৯ 

 দযা ওয়যারযিস টেলিিাল  এযাক্ট, ১৯৩৩ 

 দযা টেলিিা  এযাক্ট, ১৮৮৫ 

(ক) আইন (যেলিয াগায াগ) 

১.৪ লিভাযগর আওতাধীন দপ্তর, সাংস্থা ও প্রলতষ্ঠানসমূে 

১.৫ আইন/লিলধ ও নীলতমািা 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

 জাতীয় টেলিয াগায াগ নীলতমািা, ১৯৯৮ 

 আন্তজিালতক দূরপাোর টেলিয াগায াগ টসিা নীলতমািা, ২০১০ 

 জাতীয় ব্রডিযান্ড নীলতমািা, ২০০৯ 

(খ) নীলতমািা (যেলিয াগায াগ) 

(গ) আইন (ডাক) 

 টপাট অল স আইন, ১৮৯৮ (সাংযশালধত ২০১০)  

 সরকালর টসলভাংস িযাাংক আইন, ১৮৭৩ 

 টপাট অল স নযাশনাি টসলভাংস সালেিল যকে অধযাযদশ, ১৯৪৪ 

( ) লিলধমািা (ডাক) 

 িাাংিাযদশ টপাট অল স লিলধমািা, ১৯৬১ 

 প্রলতরক্ষা সঞ্চয়পত্র লিলধমািা, ১৯৬৬ 

 সঞ্চয়পত্র লিলধমািা, ১৯৭৭ 

 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস লিলধমািা, ২০১৩ 

 িাাংিাযদশ টপাট অল স (যগযজযেজ ও নন টগযজযেড কমিকতিা ও কমিিারী) লনযয়াগ লিলধমািা, ২০১৫ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর সলিযির লনকে ‘িালষিক কমিসম্পাদন িুলি 
২০১৭-১৮’ েস্তান্তর করযছন। 
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ক্রলমক পযদর নাম 
অনুযমালদত 

পদ 
অস্থায়ীভাযি 
সতলজত পদ 

টমাে পদ সিিযমাে 

১ সলিি ১ -- ১ 

৩৪ 

২ অলতলরি সলিি ১ -- ১ 
৩  ুগ্ম সলিি ১ -- ১ 
৪  ুগ্ম প্রধান ১ -- ১ 
৫ উপসলিি ৩ ২ ৫ 
৬ পলরিািক ২ -- ২ 
৭ লসলনয়র সেকারী সলিি/সেকারী সলিি ১১ ৩ ১৪ 
৮ লসযটম এনালিট - ১ ১ 
৯ লসলনয়র সেকারী প্রধান ২ -- ২ 
১০ সেকারী প্রধান ২ -- ২ 
১১ টপ্রািামার ১ -- ১ 
১২ সেকারী টপ্রািামার  ১ -- ১ 
১৩ সেকারী টমইনযেযনন্স ইলিলনয়ার ১ -- ১ 
১৪ লেসািরক্ষণ কমিকতিা ১ -- ১ 

উপযমাে ২৮ ৬ ৩৪ 
১৫ প্রশাসলনক কমিকতিা ১৩ ৩ ১৬ 

২৮ 
১৬ িযলিগত কমিকতিা ৯ ২ ১১ 
১৭ সেকারী লেসাি রক্ষণ কমিকতিা ১ -- ১ 

উপযমাে ২৩ ৫ ২৮ 
১৮ সাোঁে 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 
 সিিযমাে ১০৬ ২৩ ১২৯ ১২৯ 

১.৬ লিভাযগর জনিি 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

(ক) প্রশাসন-১ (প্রশাসন, সমন্বয়, সাংসদ)  
লিভাযগর সাাংগঠলনক কাঠাযমা; কমিকতিাযদর কা িিণ্টন; প্রশাসলনক ও আলথ্িক ক্ষমতা অপিণ; রাজস্বখাযত পদসতলষ্ট 
ও পদ সাংরক্ষণ; লিভাযগর কমিকতিা/কমিিারীযদর প্রশাসলনক ও সমন্বয় লিষয়ক কা িািিী; জাতীয় সাংসদ 
অলধযিশযন লিভাগ সম্পলকিত প্রযের জিাি; সাংসদীয় স্থায়ী কলমলে ও মলন্ত্রপলরষদ কাউলন্সি কলমলে সাংক্রান্ত 
কা িািিী; সলিি কলমলে সাংক্রান্ত কা িািিী; দুয িাগ িযিস্থাপনা; রাষ্ট্রপলতর কা িািয়, প্রধানমন্ত্রীর কা িািয় এিাং 
লিলভন্ন মন্ত্রণািয়, লিভাগ ও সাংস্থার িালেদানু ায়ী প্রলতযিদন টপ্ররণ সাংক্রান্ত সমন্বয়মূিক কা িািিী ।  

(খ) প্রশাসন-২ (িাযজে)  

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগসে অধীনস্থ দপ্তর/সাংস্থার িাযজে এিাং আয় ও িযয় লিষয়ক কা িািিী; 
টকাম্পালনসমূযের িালষিক িভযাাংশ লনধিারণ; শুল্ক/কর লনধিারণ লিষযয় অভযন্তরীণ সম্পদ লিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব 
টিাযডির সাযথ্ ট াগায াগ; িাযজে প্রণয়যনর জনয অথ্ি লিভাযগর িালেদানু ায়ী সকি প্রকার তথ্য উপাি সরিরাে। 

(গ) প্রশাসন-৩ (যসিা ও অনযানয)  

এ লিভাযগর  ািতীয় সাধারণ টসিামূিক কা িািিী; মাননীয় মন্ত্রী, উপযদষ্টা ও সাংলিষ্ট কমিকতিাযদর ট লর পারাপার 
ও টেলিকপ্টাযরর লিি পলরযশাধ; লিভাযগর লসলেযজন িােিার প্রণয়ন; মালসক সমন্বয় সভা এিাং অলনষ্পন্ন সভা 
সাংক্রান্ত কা িািিী । 

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

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগসে ডাক অলধদপ্তযরর সকি প্রকার লনরীক্ষা আপলি; লত্র-পক্ষীয় সভা; টপনশনারযদর 
লনরীক্ষা আপলি লনষ্পলি; লপএ কলমলে সাংক্রান্ত কা িািিী। 

(ঙ) লনরীক্ষা-২ (লিলেআরলস ও টকাম্পালনসমূে) 

মো লেসাি-লনরীক্ষক ও লনয়ন্ত্রক (লসএলজ) কতত িক পলরিালিত লনরীক্ষা কা িক্রম; আওতাধীন দপ্তর, সাংস্থা ও 
টকাম্পালনসমূযের লনরীক্ষা কা িক্রম মলনেলরাং; লনরীক্ষা আপলির লনষ্পলির িযক্ষ িালষিক পলরকল্পনা প্রণয়ন; লসএলজ 
এর অলতলরি টকাম্পালন/সাংস্থাসমূে কতত িক লনযয়ালজত িােিাডি একাউযন্টন্ট  ামি/প্রলতষ্ঠান কতত িক লনরীক্ষা সাংক্রান্ত 
কা িক্রম। 

(ি) ডাক-১ (অপাযরশন মযাোর) 
ডাক অলধদপ্তযরর সাাংগঠলনক কাঠাযমা; ক্ষমতা অপিণ; রাজস্বখাযত পদ সতলষ্ট ও সাংরক্ষণ; কযাডারভুি ও কযাডার 
িলেভূিত কমিকতিাযদর নি-লনযয়াগ; িাকুলরর তথ্যািিী সাংরক্ষণ; পযদান্নলত এিাং িিলত ও অলতলরি দালয়ত্ব প্রদান 
সাংক্রান্ত কা িক্রম; ১ম টিড েযত ৯ম টিড প িন্ত কমিকতিাযদর লনযয়াগ, িদলি, পদস্থাপন; শতঙ্খিা ও লিভাগীয় 
মামিা; টপনশন; লনযয়াগ সাংক্রান্ত আইন, লিলধমািা ও মযানুয়াি; রাষ্ট্রপলত ও প্রধানমন্ত্রীর কা িািয়, লিলভন্ন 
মন্ত্রণািয়/লিভাগ ও সাংস্থা েযত িালেদাকত ত প্রলতযিদন প্রণয়ন ও টপ্ররণ। 

১.৭ লিভাযগর অধীন শাখাসমূযের কা িািিী 
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(ছ) ডাক-২  (টযাম্প, টপ্রস, অলভয াগ, লিগযাি)  

ডাক অলধদপ্তযরর সাধারণ টসিা; নীলতমািা; আন্তজিালতক ট াগায াগ; কমিিারীযদর লিলভন্ন অলভয াগ; অল স ভাড়া; 
জলম অলধিেণ; ইউলেলিলে সালভিযসর লিি পলরযশাধ; স্মারক ডাক লেলকে প্রকাশ; ইউলনভাসিাি টপাটাি 
ইউলনয়যনর  ািতীয় কা িািিী; লিভাগ ও অধীনস্থ লিলভন্ন দপ্তর/সাংস্থার টদওয়ানী, ট ৌজদালর মামিা, লরে মামিা 
ও প্রশাসলনক ট্রাইিুযনাি এর লিলভন্ন মামিা সাংক্রান্ত কা িািিী। 

(জ) টেলিকম-১ (লিলেআরলস, আন্তজিালতক টেলিয াগায াগ)  

টেলিয াগায াগ সম্পলকিত আইন, লিলধ, প্রলিধান, নীলতমািা ও গাইডিাইন; টেলিয াগায াগ খাযত লিলভন্ন িাইযসন্স 
প্রদান, নিায়ন, িালতি ও টশয়ার েস্তান্তর; টেলিয াগায াগ খাযতর লিলভন্ন শুল্ক, কর, েযালর , টরলভলনউ টশয়ালরাং 
ইতযালদ; টেলিয াগায াগ টসিা এর টিসরকালরকরণ; রাষ্ট্রীয়  ও টিসরকালর খাযত টেলিয াগায াগ সাংলিষ্ট  ন্ত্রপালত 
স্থাপন, স্থানান্তর ও িন্ধকরণ; গুরুত্বপূণি টেলিয াগায াগ স্থাপনা ও সম্পলির লনরাপিা (যকলপআই); 
টেলিয াগায াযগর টক্ষযত্র সরকালর ও টিসরকালর খাযতর সমন্বয় ও অাংশীদালরত্বমূিক কা িক্রম; টেলিয াগায াগ 
খাযত লনযয়ালজত টিসরকালর টকাম্পালন/ প্রলতষ্ঠানসমূযের লিলিধ লিষয়ালদ; তথ্যপ্র ুলি নীলতমািা, ব্রডিযান্ড 
নীলতমািাসে টেলিয াগায াগ ও আইলসলে লিষয়ক নীলতমািাসমূযে লিভাযগর িক্ষযমাত্রা অজিন সাংক্রান্ত কা িক্রযমর 
সমন্বয় সাধন; লিলেআরলসর সাাংগঠলনক কাঠাযমা, প্রশাসন ও টসিা সাংক্রান্ত কা িািিী; লিলেআরলসর িালষিক 
প্রলতযিদন ও িযিস্থাপনা সাংক্রান্ত লিলিধ লিষয়; ইন্টারনযাশনাি টেলিকম ইউলনয়ন (আইলেইউ), এলশয়া পযালসল ক 
টেলিকলমউলনলে (এলপলে) কমনওযয়িথ্ টেলিকলমউলনযকশন্স অগিানাইযজশন (লসলেও) সে টেলিয াগায াগ সাংক্রান্ত 
আন্তজিালতক সাংস্থাসমূে ও বিযদলশক টেলিয াগায াগ প্রশাসযনর সাযথ্ িুলি, সেয ালগতা, সমন্বয় ও অনযানয 
লিষযয় ট াগায াগ ও কা িক্রম; টেলিয াগায াগ আন্তজিালতক িালণজয সাংলিষ্ট লিষয়ালদ ট মন: সাকি, ডালিউলেও 
ইতযালদ সাংলিষ্ট মতামত প্রদান; টেলিয াগায াগ সাংক্রান্ত লিলভন্ন তথ্য, উপাি সাংিে, পলরসাংখযান বতলর, 
টেলিয াগায াগ উন্নয়ন লিষযয় গযিষণা পলরিািনা এিাং এ সাংক্রান্ত প্রলতযিদন  থ্া থ্ কতত িপক্ষ িরাির টপ্ররণ; 
শাখার িালষিক কমিপলরকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন। 

(ঝ) টেলিকম-২  (আইলসলে টসি)  
আইলসলে সাংক্রান্ত সকি কা িািিী; জাতীয় আইলসলে নীলতমািা ২০০৯ অনু ায়ী ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর  
কমি পলরকল্পনা িাস্তিায়ন; লিভাযগর ওযয়ি সাইে োিনাগাদকরণ; কমিকতিা/কমিিারীযদর জনয োডিওয়যার, 
স েওয়যার, টনেওয়ালকিাং, ওযয়ি টডযভিপযমন্ট ও আইলসলে সাংলিষ্ট প্রলশক্ষযণর িযিস্থা ও সমন্বয়। 

(ঞ) টকাম্পালন-১    
টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযরর সাাংগঠলনক কাঠাযমা, জনিি কাঠাযমা লনধিারণ, উিতিকরণ, আত্মীকরণ, পদ সতলষ্ট ও 
লিিুলপ্ত; লিলসএস (যেলিয াগায াগ) কযাডারভুি কমিকতিাযদর টজযষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন, োিনাগাদকরণ, িালষিক 
টগাপনীয় অনুযিদন সাংরক্ষণ; প্রধান কমিাধযক্ষ ও তদূর্ধ্ি পযদ কমিকতিাযদর লনযয়াগ, িদলি, পদস্থাপন; টদশ-
লিযদযশ লিযয়ন মিুর; লপআরএি ও টপনশন মিুলর; টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযরর কমিকতিাযদর শতঙ্খিা ও 
লিভাগীয় মামিা; কমিকতিাযদর সম্পযদর লিিরণ সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত  ািতীয় কা িািিী। 
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(ে) টকাম্পালন-২  (লিলেলসএি/ টেলিেক/ িাযকলশ/ টেলশস/ লিএসলসলসএি/ লিলসএসলসএি)  
লিলেলসএি (লিিুপ্ত লিলেলেলি), লিলেআরলসসে এ লিভাযগর আওতাধীন টেলিয াগায াগ খাতভুি সকি টকাম্পালনর 
টেলিয াগায াগ সাংলিষ্ট  ািতীয় ক্রয়/সাংিে, িােকযসিা, ইউলেলিলে সালভিস ও জলম অলধিেণ সাংলিষ্ট কা িািিীর 
উপর প্রযয়াজনীয় িযিস্থা িেণসে অনুযমাদন; িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড, টেলিেক 
িাাংিাযদশ লিলমযেড, িাাংিাযদশ কলমউলনযকশন সযাযেিাইে টকাম্পালন লিলমযেড, টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিলমযেড 
ও িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড এর  ািতীয় প্রশাসলনক, রক্ষণাযিক্ষণ ও উন্নয়ন কা িক্রযমর অনুযমাদনসে 
লডলজোি িাাংিাযদশ গড়ার  ািতীয় কা িক্রযম সম্পতিতা। 

(ঠ) পলরকল্পনা-১   
ডাক অলধদপ্তযরর প্রকল্পসমূযের প্রাক-মূিযায়ন, অনুযমাদন প্রলক্রয়াকরণ, িিমান প্রকযল্পর পলরিীক্ষণ এিাং 
িাস্তিায়যনাির মূিযায়ন ও িাস্তিায়যনর জনয তেলিি অিমুলির প্রস্তাি প্রলক্রয়াকরণ; িিমান প্রকযল্পর আওতায় 
পদ সতজন ও লনযয়াগ প্রলক্রয়া সম্পাদন; নারী উন্নয়ন কমিকাযে ট াকাি পযয়ন্ট এর কমি সম্পাদন; পলরকল্পনা 
উইাং এর সমন্বয়মূিক কমিকাে ট মন: ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর িালষিক উন্নয়ন কমিসূলি প্রণয়ন, মালসক 
এলডলপ িাস্তিায়ন অিগলত প িাযিািনা সভা অনুষ্ঠান, NEC, ECNEC ও মলন্ত্রপলরষদ লিভাযগর উন্নয়ন প্রকল্প 
সাংক্রান্ত লসিান্ত  িাস্তিায়ন, প্রকল্প িাস্তিায়ন অিগলত সাংক্রান্ত লনয়লমত (মালসক, বত্রমালসক, িালষিক) 
প্রলতযিদনসমূে অথ্ি লিভাগ, অথ্িননলতক সম্পকি লিভাগ, IMED ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কা িািযয় টপ্ররণ।  

(ড) পলরকল্পনা-২   

ডাক অলধদপ্তযরর উন্নয়ন প্রকল্প সম্পলকিত বিযদলশক সাো য সাংক্রান্ত লিষয়ালদ; ডাক অলধদপ্তযরর প্রকযল্পর অধীযন 
পদ সতজন, সাংরক্ষণ ও লনযয়াগ প্রলক্রয়াকরণ; প্রকযল্পর অথ্ি অিমুিকরণ; দালরদ্র লিযমািন সাংক্রান্ত কা িালদ।  

(ঢ) পলরকল্পনা-৩   

লিলেলসএি’র জনয প্রকল্প লিলিতকরণ, প্রণয়ন  ও প্রকযল্পর প্রাক মূিযায়ন এিাং অনুযমাদন;  বিযদলশক সাো য, 
কালরগলর সোয়তার প্রযয়াজনীয়তা লনরূপন, দাতা সাংস্থার  সযঙ্গ ট াগায াগ এিাং িুলি সাংক্রান্ত লিষয়ালদ; িিমান 
প্রকযল্পর িাস্তিায়ন, পলরিীক্ষণ এিাং সমাপ্ত প্রকযল্পর িাস্তিায়যনাির মূিযায়ন; লিলেলসএি এর উন্নয়ন প্রকযল্পর 
অথ্ি অিমুলি সাংক্রান্ত কা িালদ সম্পাদন; লিলেলসএি এর আওতাধীন প্রকযল্পর পদ সতজন/ সাংরক্ষণ প্রলক্রয়াকরণ; 
লিলেলসএি এর আওতাধীন প্রকযল্পর সমালপ্ত মূিযায়ন প্রলতযিদন আইএমইলড-টত টপ্ররণ; বিযদলশক সোয়তাপুষ্ট 
প্রকযল্পর লডসিাসিযমন্ট প্রলতযিদন অথ্িননলতক সম্পকি লিভাযগ টপ্ররণ।  

(ণ) পলরকল্পনা-৪ 

লিলেআরলস, লিএসলসলসএি, টেলিেক িাাংিাযদশ লিাঃ, টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিাঃ, িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিাঃ 
এিাং সাংস্থা/লিভাযগর লনজস্ব প্রকল্প লিলিতকরণ, প্রকযল্পর প্রাক মূিযায়ন এিাং অনুযমাদন প্রলক্রয়াকরণ; বিযদলশক 
সাো য, কালরগলর সোয়তার প্রযয়াজনীয়তা লনরূপণ এিাং দাতা সাংস্থার সাযথ্ ট াগায াগ ও িুলি সাংক্রান্ত 
লিষয়ািিী; প্রকযল্পর অথ্ি ছাড় সাংক্রান্ত কা িািিী; প্রকযল্পর অধীযন পদ সতজন/সাংরক্ষণ প্রলক্রয়াকরণ; অনযানয 
মন্ত্রণািযয়র সযঙ্গ ট ৌথ্ভাযি প্রকল্প িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত কা িািিী; উন্নয়ন প্রকযল্পর সমালপ্ত মূিযায়ন প্রলতযিদন 
আইএমইলড-টত টপ্ররণ; এমলডলজ এিাং এসলডলজ লিষয়ক লরযপােি প্রণয়ন; দাতা সাংস্থাসমূযের িালেদা অনু ায়ী 
লরযপােি প্রণয়ন ও টপ্ররণ; প্রকল্প সাংক্রান্ত লিলিধ লিষয়ািিী লনষ্পলিকরণ।  
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লিষয় ২০০৮ ২০১৭ (জুন)  ২০১৮ (জুন) 

টেলিযডনলসলে ৩৪.৫০% ৮৪.৫৬% ৯২.১০% 

টসিুিার টমািাইি ট ান সাংয াযগর 
িােক সাংখযা  

৪.৬০ টকালে 

১৩.৬০ টকালে  
(সকি সাংয াগ 
িাযয়াযমলট্রক 
পিলতযত লনিলন্ধত) 

১৫.০৯ টকালে 
(সকি সাংয াগ 
িাযয়াযমলট্রক 
পিলতযত লনিলন্ধত) 

ইন্টারযনে িােক সাংখযা ০.৪০ টকালে ৭.৩৩ টকালে ৮.৭৮ টকালে 

ইন্টারযনে টডনলসলে ২.৫০% ৪৫.২৮% ৫৩.৮৬% 

ইন্টারযনে িযান্ডউইডথ্ িাজি প্রলত 
Mbps (সিিলনম্ন) 

২৭,০০০ োকা ৪০০ োকা প িন্ত ৪০০ োকা প িন্ত 

তথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 

১.৮ টেলিয াগায াগ খাযতর সালিিক অিগলতর লিত্র 

(ক) মাসলভলিক টসিুিার টমািাইি ট ান সাংয াগসাংখযা পলরিতিযনর লিত্র 
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তথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 

(খ) ২০১৭-১৮ অথ্িিছযর টসিুিার টমািাইি ট ান সাংয াগ িতলির োর  

(গ) টসিুিার টমািাইি ট ান সাংয াযগর অপাযরের লভলিক লিনযাস (জুন ২০১৮) 
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সাংয াযগর প্রকত লত সাংয াগ সাংখযা মাযকিে টশয়ার 

টসিুিার টমািাইি (2G/ 3G/4G) ৮.২০২৪ টকালে ৯৩.৪৩% 

ISP ও PSTN ৫৬.৮৫ িক্ষ ৬.৪৮% 
Wimax (BWA) ৮১ োজার ০.০৯% 

টমাে ৮.৭৭৯ টকালে   

তথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 

( ) ইন্টারযনে িযিোরকারীগযণর লিনযাস (জুন ২০১৮) 

(ঙ) মাসলভলিক ইন্টারযনে সাংয াগসাংখযা পলরিতিযনর লিত্র 

(ি) ইন্টারযনে সাংয াগ িতলির োর 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

                     International Telecommunication Union (ITU) 

                     Universal Postal Union (UPU) 

                     Asia Pacific Telecommunity (APT) 

                     Commonwealth Telecommunication Organization (CTO) 

                     Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 

                     Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) 

                     GSM Association (GSMA) 

১.৯ লিভাযগর কমিকাযের সাযথ্ সম্পলকিত উযেখয াগয আন্তজিালতক সাংস্থা 
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দপ্তর, সাংস্থা ও প্রলতষ্ঠানসমূযের পলরলিলত ও 
কা িক্রম 

লি তী

লিতীয় অধযায় 
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িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন 
(লিলেআরলস) 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

টদযশর আথ্িসামালজক উন্নয়ন ত্বরালন্বত এিাং সুসাংেত করার িযক্ষ, িতেিম জনযগাষ্ঠীর জনয একলে লনভিরয াগয, 
 ুলিসাংগত িযয়-সাযপক্ষ ও আধুলনক মাযনর টেলিয াগায াগ টসিা প্রদান এিাং টসিা প্রদাযনর টক্ষযত্র বিষমযমূিক 
িযিস্থা প্রলতযরাধ ও অিসানকযল্প িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীযন ২০০২ সাযির ৩১ 
জানুয়ালর িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন প্রলতলষ্ঠত েয়।  

(ক) 4G টসিার প্রিিন 
দ্রুতগলতর টমািাইি ইন্টারযনে টসিা জনগযণর লনকে টপৌঁযছ টদয়ার িযক্ষ সরকার গত ১৯ ট ব্রুয়ালর ২০১৮ 
তালরখ রাষ্ট্রায়ি টেলিেক সে টদযশর িারলে টমািাইি অপাযরের প্রলতষ্ঠানযক 4G িাইযসন্স প্রদান কযর। িাইযসন্স 
পাওয়ার পরপরই িামীণয ান, রলি ও িাাংিালিাংক টদযশর লকছু লনলদিষ্ট এিাকায় 4G টসিা িািু কযর। 
 

উযেখয, লিলেআরলস গত ১৩ ট ব্রুয়ালর ২০১৮ তালরযখ লনিাযমর মাধযযম 4G টসিার জনয তরঙ্গ িরাদ্দ টদয়। 
লনিাযম িামীণয ান ও িাাংিালিাংক অাংশ টনয়। রলি ও টেলিেক লনিাযম অাংশ না লনযিও সরকার তরঙ্গ 
লনরযপক্ষতা সুলিধা প্রদান করায় প্রলতষ্ঠান দুইলে 2G ও 3G টনেওয়াযকির জনয তাযদর ট  তরঙ্গ রযয়যছ তা 
িযিোর কযর 4G টনেওয়াকি লিস্তার করযত সক্ষম েযে। 4G িাইযসন্স ও তরঙ্গ িরাযদ্দর কা িক্রম লনযম্নর ছক 

অনু ায়ী সম্পন্ন েযয়যছ। 

২.১ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন (লিলেআরলস) 

২.১.১ উযেখয াগয কা িক্রম 

ক্রলমক লিষয় তালরখ 
১ 4G  িাইযসযন্সর আযিদন আহ্বান ৪ লডযসম্বর ২০১৭ 
২ আযিদন িেণ ১৪ জানুয়ালর ২০১৮ 
৩ তরঙ্গ লনিাম ১৩ ট ব্রুয়ালর ২০১৮ 
৪ িাইযসন্স েস্তান্তর ১৯ ট ব্রুয়ালর ২০১৮ 
৫ 4G টসিা িািু ১৯ ট ব্রুয়ালর ২০১৮ 

িাইযসযন্সর শতি পূরণ ও টসিা সম্প্রসারযণর িযক্ষ টমািাইি অপাযরের সমূে দ্রুতগলতযত সারাযদযশ 4G  
টনেওয়াকি লিস্তাযরর িযক্ষ কাজ কযর  াযে। ইযতামযধয টদযশর সকি লিভাগীয় এিাং টজিা শেযর ও ৪৫০ 
লেরও টিলশ উপযজিায় এ টসিা িািু েযয়যছ। অপাযরেরসমূে ইযতামযধয টমাে ১০,০০৫লে 4G  e-NodeB  
স্থাপন কযরযছ। জুন ২০১৮ এর টশষ নাগাদ 4G  িােকসাংখযা ৫.০ লমলিয়ন এ উন্নীত েযয়যছ। 

(খ) 3G প্র ুলির প্রসার 

3G টসিাযক জনগযণর কাযছ টপৌঁযছ টদয়ার িযক্ষ গত ৮ টসযপ্টম্বর ২০১৩ তালরযখ লনিাযমর মাধযযম ৪লে 
টিসরকালর টমািাইি ট ান অপাযরেরযক 3G িাইযসন্স টদয়া েয়। টেলিেক িাাংিাযদশ অযক্টাির, ২০১২ টথ্যক 
িােক প িাযয় এই টসিা লদযয় আসযছ। 3G িাইযসলন্সাং গাইডিাইন অনু ায়ী সকি টমািাইি অপাযরেযরর 3G 

টনেওয়াকি সম্প্রসারযণর কাজ দ্রুতগলতযত এলগযয় িিযছ। ইযতামযধযই সকি িাইযসন্সপ্রাপ্ত অপাযরেযরর সকি 
লিভাগীয় এিাং টজিা শেযর ও অলধকাাংশ উপযজিা শেযর 3G টনেওয়াকি লিস্ততত েযয়যছ। আশা করা  ায় খুি 
শীঘ্রই সারাযদশ 3G টনেওয়াযকির আওতাধীন েযি। উযেখয,  জুন ২০১৮ প িন্ত টদযশ 3G িােক সাংখযা  ৬ 
টকালে ৪৮ িক্ষ ৬৯ োজার। গত এক িছযর 3G সাংয াগ সাংখযা পলরিতিযনর লিত্র লনম্নরূপ- 
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গত এক িছযর (জুিাই ২০১৭-জুন ২০১৮) 3G সাংয াগ সাংখযার পলরিতিন 

2G প্র ুলিযত টসিার টক্ষযত্র ট খাযন সযিিাচ্চ গলত লছি ৬৪ টকলিলপএস টসখাযন 3G এর টক্ষযত্র সিিলনম্ন ৫১২ 
টকলিলপএস এিাং সযিিাচ্চ ৪ এমলিলপএস গলতর ইন্টারযনে টসিা পাওয়া সম্ভি েযে। 3G সালভিযসর মাধযযম 
িামাঞ্চযির প্রালন্তক জনযগাষ্ঠীযকও দ্রুতগলতর ইন্টারযনে সাংয াযগর আওতায় আনা সম্ভিপর েযয়যছ এিাং িােক 
ই-কমাসি, ই-িযাাংলকাং,  ই-এডুযকশন, ই-কত লষ, ই-টেিথ্, ই-গভযনিন্স এিাং টেলিকন  াযরযন্সর মযতা গুরুত্বপূণি টসিা 
সেযজ িেণ করযত সক্ষম েযে। 

(গ) আন্তজিালতক ভযয়স কি 

আন্তজিালতক অন্তগিামী ও িলেগিামী কি বিধ পযথ্ পলরিািনার মাধযযম সরকাযরর রাজস্ব অজিন লনলিতকরযণর 
িযক্ষ িতিমাযন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন লিলেলসএিসে টমাে ২৩লে International Gateway (IGW) অপাযরের 
কাজ করযছ। উযেখয, সরকাযরর অনুযমাদনক্রযম লিলেআরলস এ প িন্ত ২৯ লে IGW িাইযসন্স প্রদান কযরযছ। 

২০১৭-১৮ অথ্িিছযর IGW সমূযের মাধযযম পলরিালিত আন্তজিালতক অন্তগিামী ও িলেগিামী কযির মাসলভলিক লিত্র 
লনম্নরূপ- 

গত এক িছযর (জুিাই ২০১৭-জুন ২০১৮) আন্তজিালতক অন্তমুিখী কি। 



ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 

 

3
3
 

িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

গত এক িছযর (জুিাই ২০১৭-জুন ২০১৮) আন্তজিালতক িলেমুিখী কি। 

( ) Interconnection Exchange (ICX) 

আন্তজিালতক ও অভযন্তরীণ কি িযিস্থাপনার সুলিধাযথ্ি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন লিলেলসএিসে লতনলে Interconnec-

tion Exchange (ICX) অপাযরের ২০০৮ সাযির টসযপ্টম্বর েযত আন্তজিালতক কি িযিস্থাপনা এিাং ২০০৯ এর 
জানুয়ালর েযত অভযন্তরীণ কি িযিস্থাপনার িালণলজযক কা িক্রম শুরু কযর। পরিতিীযত সরকাযরর 
পূিিানুযমাদনক্রযম লিলেআরলস আরও ২৩লে প্রলতষ্ঠানযক Interconnection Exchange িাইযসন্স প্রদান কযর। 

ICX এর মাধযযম কি আদান প্রদান করার  যি Interconnection সেজতর েওয়ার পাশাপালশ  কা িকরভাযি 
টমািাইি, PSTN এিাং IPTSP অপাযরেযরর মধযকার আদান প্রদানকত ত প্রকত ত কযির পলরমাণ জানা সম্ভি 
েযে এিাং উি তযথ্যর আযিাযক  থ্া থ্ রাজস্ব আদায় লনলিত েযে। গত অথ্িিছযর ICX এর মাধযযম 
পলরিালিত কযির মাসলভলিক লিত্র লনম্নরূপ-  

গত এক িছযর (জুিাই ২০১৭-জুন ২০১৮) ICX এর মাধযযম পলরিালিত অভযন্তরীণ কি। 
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আন্তজিালতক ইন্টারযনে িযান্ডউইডথ্  থ্া থ্ ভাযি পলরিািনার জনয International Internet Gateway (IIG) 

িাইযসন্স িািু করা েয়। লিলেআরলস েযত লিগত ২০০৮ সাযি মযাযঙ্গা টেলিসালভিযসস লিাঃ এিাং লিলেলসএি- এই 
দুইলে প্রলতষ্ঠান IIG িাইযসন্স প্রালপ্তর মাধযযম কা িক্রম শুরু কযর। পরিতিীযত ২০১২ সাযি নতুন কযর আরও 
৩৫লে প্রলতষ্ঠানযক IIG িাইযসন্স প্রদান করা েয়। তযি ইযতামযধয ২লে IIG প্রলতষ্ঠাযনর িাইযসন্স িালতি করা 
েযয়যছ। িতিমাযন ২৫লে প্রলতষ্ঠান IIG কা িক্রম পলরিািনা করযছ। এছাড়া ২লে প্রলতষ্ঠাযনর কা িক্রম শুরুর লিষয় 
প্রলক্রয়াধীন রযয়যছ। 

অন-টনে ট্রাল ক 

অপাযরেরযদর লনজস্ব টনেওয়াযকির মধয লদযয় পলরিালিত কি ট্রাল ক অন-টনে ট্রাল ক িযি পলরলিত। গত 
অথ্িিছযর সকি অপাযরেযরর অন-টনে ট্রাল ক এর লিত্র লনম্নরূপ-   

গত এক িছযর (জুিাই ২০১৭-জুন ২০১৮) সকি অপাযরেযরর লনজস্ব টনেওয়াযকির মাধযযম প্রিালেত অন-টনে কি। 

(ঙ) International Internet Gateway (IIG)  

(ি) Submarine Cable ও International Terrestrial Cable (ITC) 
আন্তজিালতক সাংয াযগর জনয SEA-ME-WE-4 ও SEA-ME-WE-5 কনযসালেিয়াযমর সদসয লেযসযি   
িাাংিাযদযশর একমাত্র সািযমলরন কযািি অপাযরের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন লিএসলসলসএি-এর পাশাপালশ আরও 
৬লে International Terrestrial Cable (ITC) অপাযরের অপাযরশযন আসায় িযান্ডউইডথ্ মূযিয  
প্রলতয ালগতামূিক প্রভাি পযড়যছ। পাশাপালশ িাজার প্রলতয ালগতামূিক েওয়ায় ITC অপাযরেরসমূে ও 
লিএসলসলসএি এর টসিার মান লদনলদন আরও উন্নত েযে। Infrastructure Sharing Guideline অনুসরণ 
কযর িতিমাযন লিএসলসলসএি ও ITC অপাযরেরসমূে িাাংিাযদযশর লিলভন্ন টিাযকশযন PoP স্থাপযনর মাধযযম 
টগেওযয় ও ভযয়স ট্রাল ক টপৌঁযছ লদযে। 
 

অভযন্তরীণ িযিোর িতলি এিাং ভারযত লিএসলসলসএি কতত িক ভারযত IP Transit সাংয াগ প্রদাযনর  যি গত এক 
িছযর িযান্ডউইডযথ্র িযিোর ৪১১ লজলিলপএস টথ্যক প্রায় ৬৩.৫০% িতলি টপযয় ৬৭২ লজলিলপএস এ উন্নীত 
েযয়যছ। লিএসলসলসএি এিাং ITC অপাযরেরযদর িযন্ডউইডথ্ িযিোযরর লিত্র লনম্নরূপ- 
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লিএসলসলসএি ও ৬ লে International Terrestrial Cable অপাযরেযরর ২০১৭-১৮ অথ্িিছযর িযান্ডউইডথ্ িযিোযরর লিত্র। 

২০১৭-১৮ অথ্িিছযর টদযশ আন্তজিালতক িযান্ডউইডথ্ িযিোর ও প্রিতলির মাসলভলিক লিত্র। 
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(ছ) অপলেকযাি  াইিার টনেওয়াকি সম্প্রসারণ 
National Telecommunication Transmission Network (NTTN) অপাযরের: 
 

সাশ্রয়ী মূযিয সকযির জনয িযিোরয াগয টনেওয়াকি লিস্তাযরর িযক্ষ Fiber@Home Limited, Summit 

Communication Limited এিাং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন লিলেলসএি-টক NTTN িাইযসন্স প্রদান করা েযয়যছ। 
দ্রুততার সাযথ্ Telecommunication Network সমি টদযশর উপযজিা সমূযে টপৌঁযছ টদিার জনয টিসরকালর 
অপাযরেরিয়যক সুলনলদিষ্ট সময় (Rollout Obligation) লনধিারণ কযর টদওয়া েয়। িতিমাযন সারাযদযশ NTTN 

অপাযরেরসমূযের অপলেকযাি  াইিার টনেওয়াকি লিস্তাযরর তথ্য লনযম্নর ছযক উপস্থালপত েি-  

NTTN অপাযরের 

স্থালপত 
কযািি 
(লক.লম.) 

উপযজিা 
সদর 

কাভাযরজ 

টজিা সদর 
কাভাযরজ 

NSP লেসাযি 
PGCB েযত লিজড 
 াইিার (লক.লম.) 

লিলেলসএি এর 
টসায়ালপাং  াইিার 

(লক.লম) 
িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স 
টকাম্পালন লিলমযেড (লিলেলসএি) 

২৩,৫০০ ৪৭১ ৬৪ -- -- 

সালমে কলমউলনযকশন্স লিলমযেড ৪০,৩৪৫ ৪৭৫ ৬৪ ১৮০০  — 

 াইিার এে টোম লিলমযেড ৩৮,৩৪৫ ৪৪০ ৬৪ ৩২৫৮ ৮৩৮ 

National Service Provider (NSP) অপাযরের: 
 

সেযজ সমি টদযশ Fiber Network অিকাঠাযমা ছলড়যয় লদযত সরকালর উযদযাযগ Power Grid Company of 

Bangladesh Limited (PGCB)-এর অলতলরি এক টজাড়া  াইিার NSP লেযসযি টিসরকালর NTTN 

অপাযরেরযদর লিজ প্রদান করা েযয়যছ। এ লিযজর উযদ্দশয েি PGCB’র  াইিার িযিোর কযর লিলভন্ন 
সরকালর সাংস্থা/লশক্ষা-প্রলতষ্ঠাযন সেযজ Internet Bandwidth সরিরাে এিাং একই সাযথ্ টদযশর প্রতযন্ত 
অঞ্চযি স্বল্পমূযিয Internet Bandwidth টপৌঁযছ টদয়া। NSP অপাযরেরযদর অনুকূযি PGCB এর  াইিার  
লনযম্নািভাযি ১৫ িছযরর জনয লিজ প্রদান করা েয়-  

প্রলতষ্ঠাযনর নাম লিভাগ/যজিা মন্তিয 

 াইিার এে টোম 
লিাঃ 

িট্টিাম এিাং িলরশাি লিভাগ ১০১+৪০= ১৪১ লে উপযজিা 
রাজশােী লিভাগ (লসরাজগি ও পািনা িযতীত) ও 

ঈশ্বরদী উপযজিা  
৩২ লে উপযজিা 

রাংপুর লিভাগ ১৩ লে উপযজিা 

সালমে 
কলমউলনযকশন্স 

লিাঃ 

ঢাকা+খুিনা লিভাগ ১২২+৫৯ =১৮১ লে উপযজিা 
িতেির ময়মনলসাংে লিভাগ (ময়মনলসাংে, টশরপুর, 

টনত্রযকানা, জামািপুর) 
১৩ লে উপযজিা 

লসযিে লিভাগ ১৪ লে উপযজিা 
লসরাজগি, পািনা (ঈশ্বরদী উপযজিা িযতীত) ১৩ লে উপযজিা 

NSP পারলমে এর আযিাযক অপাযরেরিয়যক ৩৬ মাযসর মযধয ৬৪লে টজিা, ২৫০লে উপযজিা এিাং ৪,৫০০লে 
ইউলনয়ন পলরষযদ টনেওয়াকি টপৌঁছাযনার দায়িিতা লনধিারণ করা েয়।  লিযজর শযতির িাস্তিায়ন অিগলত 
লনম্নরূপ- 
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লিভাগ টজিা উপযজিা  াইিার এে টোম লিাঃ 
(উপযজিা) 

সালমে কলমউলনযকশনস্ লিাঃ 
(উপযজিা) 

ঢাকা ১৭ ১২২ ৪ ৩৭ 
রাজশােী ৮ ৬৭ ৭ ২৩ 
িট্টিাম ১১ ১০১ ১৬ ২ 
খুিনা ১০ ৫৯ ৩ ১৯ 
িলরশাি ৬ ৪০ ৩ ০ 
লসযিে ৪ ৩৮ ০ ১০ 
রাংপুর ৮ ৫৮ ৯ ০ 

সিিযমাে= ৬৪ ৪৮৫ ৪২ ৯১ 

টমািাইি অপাযরেরসমূযের অপলেকযাি  াইিার টনেওয়াকি লিস্তার: 

টমািাইি অপাযরেরসমূে তাযদর িাইযসন্স প্রালপ্তর পর েযত টনেওয়াকি লিস্তাযরর স্বাযথ্ি টদশিযাপী অপলেকযাি 
 াইিার স্থাপন কযর। পরিতিীযত ২০০৮ সাযি NTTN গাইডিাইযন টমািাইি অপাযরেযরর স্ব-স্ব টনেওয়াকি 
লিস্তাযরর পলরিযতি টকিি NTTN িাইযসন্সপ্রাপ্ত প্রলতষ্ঠানযক লনলদিষ্ট সময়সীমার মযধয উপযজিা লভলিক 
িাধযিাধকতা প্রদান করত: টদশিযাপী অপলেকযাি  াইিার লিস্তাযরর দালয়ত্ব টদয়া েয়।  ার  যি নতুন কযর 
টমািাইি অপাযরের কতত িক অপলেকযাি  াইিার স্থাপন িন্ধ েযয়  ায়। তযি টক্ষত্রলিযশযষ NTTN অপাযরেযরর 
টনেওয়াকি অনুপলস্থলতর কারযণ লিলেআরলস’র অনুযমাদনক্রযম লকছু লকছু স্থাযন অপলেকযাি  াইিার টনেওয়াকি 
লিস্ততত েযয়যছ। টমািাইি অপাযরের কতত িক স্থালপত অপলেকযাি  াইিাযরর পলরমাণ লনম্নরূপ- 

প্রলতষ্ঠান লনজস্ব অপলেকযাি  াইিার 
পযালসল ক িাাংিাযদশ টেলিকম লিাঃ (লসলেযসি) [িতিমাযন কা িক্রম টনই] ১,১২৭ লক. লম. 
িামীণয ান লিাঃ ২,৭৪৬ লক. লম. 
িাাংিালিাংক লডলজোি কলমউলনযকশন্স লিলমযেড ৩,০০০ লক. লম. 
রলি আলজয়াো লিলমযেড ৭৩০ লক. লম. 
এয়ারযেি িাাংিাযদশ লিলমযেড [রলি আলজয়াোর সাযথ্ একীভূত] ৩০৩ লক. লম. 
টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড ০ লক. লম. 

িাাংিাযদশ টরিওযয়: 

১৯৯৭ সাযি িাাংিাযদশ টরিওযয় িামীণয ানযক ২০২৭ সাি প িন্ত টদশিযাপী লিস্ততত ২,০০৯ লক.লম. ২ টকার 
অপলেকযাি  াইিার লিজ প্রদান কযর। পরিতিীযত উি ভূগভিস্থ কযািযির টময়াদ উিীণি েওয়ায় িামীণয ান তা 
লনজ খরযি আপযিড কযর স্থান লিযশযষ ৩২ অথ্িা ৪৮ টকার অপলেকযাি  াইিার কযািি স্থাপন কযর এিাং উি 
টনেওয়াকি েযত ৪ টকার িাাংিাযদশ টরিওযয়যক লসগনালিাং এ িযিোযরর জনয প্রদান কযর। সম্প্রলত িাাংিাযদশ 
টরিওযয় লনজস্ব িযিস্থাপনায় ৪৮ টকাযরর ৪০৯ লক.লম. অপলেকযাি  াইিার স্থাপযনর কা িক্রম সম্পন্ন কযরযছ। 
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Power Grid Company of Bangladesh Ltd. (PGCB):  

PGCB টদশিযাপী High Voltage Grid িাইন টনেওয়াযকির Optical Ground Wire (OPGW) এর  মাধযযম 

টদশিযাপী প্রায় ৫,৭৭৩ লক.লম. লিস্ততত অপলেকযাি  াইিার টনেওয়াকি স্থাপন কযরযছ। িতিমাযন ১৯৭লে উপযজিায় 

এ প্রলতষ্ঠানলের  টনেওয়াযকির উপলস্থলত রযয়যছ। PGCB কতত িক লিস্ততত অপলেকযাি  াইিার টনেওয়াকি ৮, ১২, 
২৪, ৩২ অথ্িা ৪৮ টকাযরর। এ টনেওয়াযকির খুি সামানয অাংশ PGCB এর লনজস্ব লসগনালিাং এর জনয িযিহৃত 

েয়।  যি PGCB এর কাযছ উযেখয াগয কযাপালসলে উিতি থ্াকযছ। সম্পযদর সযিিািম িযিোর লনলিতকরযণর 

িযক্ষ PGCB লিলেআরলস’র অনুযমাদনক্রযম লিলভন্ন টেলিকম অপাযরেরযক টেলিকম টসিা প্রদাযনর জনয Dark 

Fiber লিজ প্রদান করযছ।  

(জ) Interactive GIS Map 

টদশিযাপী লিস্ততত লিলভন্ন অপাযরেযরর অপলেকযাি  াইিার টনেওয়াযকির সমলন্বত Interactive Map প্রস্তুলতর 
িযক্ষ লিলেআরলস Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) এর 
সাযথ্ িুলি সম্পাদন কযর। লিগত ১১-০৮-২০১৫ তালরযখ সম্পালদত িুলি টমাতাযিক Web Based Interactive 

GIS Map প্রস্তুলতর কাজ সম্পন্ন েয়। প্রস্তুতকত ত এ Map িতিমাযন লিলেআরলস'র লিলভন্ন লসিান্ত িেণ তথ্া 
টদযশর টেলিয াগায াগ খাযতর লিলভন্ন পলরকল্পনা প্রণয়যন গুরুত্বপূণি ভূলমকা রাখযছ।  

 

লিলেআরলস’র তত্ত্বািধাযন প্রস্তুতকত ত উি Interactive Map-এ সকি অপাযরেযরর লনজস্ব অপলেকযাি  াইিার 
এর তথ্য একলে মানলিযত্রর লিলভন্ন টিয়াযরর মাধযযম সম্পতি করা েযয়যছ। এ মানলিযত্রর সোয়তায় িতিমাযন 
সারাযদযশর অপলেকযাি  াইিাযরর টজিা/উপযজিা/ইউলনয়ন লভলিক অিস্থান, কযাপালসলেসে লিস্তালরত কালরগলর 
তথ্য জানা সম্ভি। সরকালর/যিসরকালর Connectivity সাংলিষ্ট ট  টকান প্রকল্প িাস্তিায়যন Interactive GIS 

Map-লে টমৌলিক ভূলমকা পািন করযি িযি আশা করা  ায়। লডলজোি িাাংিাযদশ লিলনমিাযণর অাংশ লেযসযি 
সরকার টদযশর তত ণমূি প িন্ত সকি প্রলতষ্ঠানযক Broadband Network  এর আওতায় আনার পদযক্ষপ িেণ 
কযরযছ। এ িক্ষয িাস্তিায়যনর জনয লিলেআরলস টদযশর সকি লিভাগ, টজিা, উপযজিা, ইউলনয়নসে প্রাথ্লমক ও 
মাধযলমক লিদযািয়, কলমউলনলে লিলনক, ডাক র ইতযালদ তত ণমূি প িাযয়র দপ্তর সমূেযক Broadband Network 
এর সাযথ্ ক্রমান্বযয় সাং ুলির মাধযযম একলে সামলিক লিত্র প্রস্তুলতর জনয প্রযয়াজনীয় কা িক্রম পলরিািনা করযছ।  

উন্নয়নকত ত GIS Map এর ওযয়িসাইে। 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

(ঝ) Broadband Wireless Access (BWA) 

টদশিযাপী ব্রডিযান্ড টসিা সম্প্রসারযণর িযক্ষ ২০০৮ সাযি Banglalion Communication Ltd. ও Augure 

Wireless Broadband Bangladesh Ltd. (AWBBL)-টক এিাং ২০১৩ সাযি Bangladesh Internet Ex-

change Ltd.-টক Broadband Wireless Access (BWA) িাইযসন্স প্রদান করা েয়। Rollout obligation 

লেযসযি লতনলে অপাযরেরযকই টজান লভলিক টনেওয়াকি কভাযরজ এর দায়িিতা লনধিারণ কযর টদয়া েয়। 
 

িতিমাযন AWBBL এর ঢাকা ও িট্টিাযমর ASN gateway ৭লে লিভাগীয় সদযরর সাযথ্ সাং ুি। এছাড়াও 
িরাদ্দকত ত টজানসমূযের মযধয নারায়ণগি, িাোঁদপুর, িক্ষীপুর, টনায়াখািী, নাযোর, নওগাোঁ, লসরাজগি, কুলমো, 
ট নী, কক্সিাজার, পািনা, িগুড়া, রাংপুর, লদনাজপুর, নীি ামারী, ঠাকুরগাোঁও, কুলড়িাম, পঞ্চগড়, জয়পুরোে, 
িাোঁপাইনিািগি, মুলন্সগি, গাইিান্ধা, িািমলনরোে, রামগি, মাইজলদ, োে-োজারীযত AWBBL এর টনেওয়াকি 
রযয়যছ। খাগড়াছলড়, রাঙামালে ও িািরিাযন AWBBL এর টনেওয়াকি টনই। 

 

BCL ঢাকা, িট্টিাম ও খুিনায় অিলস্থত ASN gateway এর মাধযযম সকি লিভাগীয় শেযরর সাযথ্ সাং ুি। 
িতিমাযন মুলন্সগি, নারায়ণগি, িাোঁদপুর, িক্ষীপুর, টনায়াখািী, ট নী, কুলমো, কক্সিাজার, কুলষ্টয়া, টমযেরপুর, 
িুয়াডাঙ্গা, লঝনাইদে, মাগুরা,  যশার, িাযগরোে, সাতক্ষীরা, লপযরাজপুর, ঝািকালঠ, িরগুনা, পেুয়াখািী, টভািা, 
রাজিাড়ী,  লরদপুর, নড়াইি, টগাপািগি, মাদারীপুর, শলরয়তপুর, ময়মনলসাংে, গাজীপুর ও িগুড়া শেযর BCL 
এর টনেওয়াকি রযয়যছ। খাগড়াছলড়, রাঙামালে ও িািরিাযন BCL এর টনেওয়াকি লিস্ততত টনই। 
 

BIEL ঢাকায় অিলস্থত ASN Gateway এর মাধযযম লিলভন্ন টজিা শেযর তাযদর টসিা প্রদান করযছ। িতিমাযন 
 যশার, টগাপািগি, লসযিে, টমৌিভীিাজার, রাংপুর, রাজশােী, িলরশাি, ময়মনলসাংে, পািনা, টমযেরপুর টজিায় 
BIEL এর টনেওয়াযকির উপলস্থলত পলরিলক্ষত েয়। 
 

BWA অপাযরেরযদর িছরলভলিক সলক্রয় িােক সাংখযা লনযম্নর ছযক প্রদলশিত েি-  

িছর 

সলক্রয় িােক সাংখযা 
Augure Wireless 

Broadband Bangladesh 
Ltd. (AWBBL) 

Banglalion communi-
cation Ltd. (BCL) 

Bangladesh Internet 
Exchange Ltd. (BIEL) 

২০১০ ২৬,৩১৭ ২২,০৩৪ ০ 

২০১১ ১,০৭,৯০৬ ১,৪৩,৫১১ ০ 

২০১২ ১,২৬,২৮৬ ১,৮৮,৪৯৮ ০ 

২০১৩ ১,৩৫,৪৫৬ ১,৮০,৩৩৯ ০ 

২০১৪ ১,০৪,৫৯৩ ১,৬৪,৯৫৮ ০ 

জুন ২০১৫ ৮২,৭৯৮ ৯৬,৯৮৯ ০ 

জুন ২০১৬ ৪৯,৯৮৭ ৬১,৯৫৯ ১,০১১ 

জুন ২০১৭ ৩২,৮৩২ ৪০,৯৩৩ ১,৬২৭ 

জুন ২০১৮ ১৬,২১১ ২৮,৬১৯ ৩৬,০৪১ 
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(ঞ) Internet Service Provider (ISP) 
নযাযরািযান্ড ইন্টারযনে টসিা েযত শুরু কযর ব্রডিযান্ড সালভিস প্রদাযনর টক্ষযত্র ISP অপাযরেররা গুরুত্বপূণি ভূলমকা 
পািন কযর আসযছ। িাাংিাযদযশ লডলজোি স্বাক্ষরতা িতলি করযত আইলসলে লভলিক লশক্ষা লিকাশ এিাং ইন্টারযনে 
টপলনযট্রশন িতলি করযত ISP অপাযরেররা কা িকর ভূলমকা রাখযছ।  

 

িােকযদর অিযােত িালেদার টপ্রলক্ষযত ISP অপাযরেররা লিলভন্ন সমযয় নতুন নতুন প্র ুলির সূিনা  লেযয়যছ। 
আইএসলপ অপাযরেররা প্রালন্তক িােক ও প্রালতষ্ঠালনক প িাযয় ডায়াি-আপ, কযািি, ওয়যারযিস ও DSL ব্রডিযান্ড 
ইন্টারযনে কাযনকশন, ডাো কাযনলক্টলভলে (L2/L3 Connectivity, IP-VPN & MPLS-VPN, MPLS & 

SDH) এিাং অনযানয টসিা ট মন টডাযমইন টরলজযেশন, ওযয়ি লডজাইন, ওযয়ি টোলটাং, মযাযনজড টনেওয়াকি 
সলিউশন, টনেওয়াকি লসলকউলরলে সলিউশন, DNS পালকিাং, লভলডও কন াযরনলন্সাং, ই-টমইি টোলটাং, Stream-
ing এিাং FTP সাভিার সাংলিষ্ট টসিা প্রদান কযর আসযছ।  

 

িাাংিাযদযশ ৬ (ছয়) কযাোগলরযত টমাে ১,২৯৪লে ISP িাইযসন্স রযয়যছ। িাাংিাযদযশর অলধকাাংশ টজিাই 
ইন্টারযনে টসিার আওতায় এযসযছ। IIG এিাং ITC েযত িযান্ডউইডথ্ িেণ কযর িতিমাযন প্রায় ৭৭৭লে ISP 
ইন্টারযনে টসিা প্রদান করযছ। ISP অপাযরেরসমূে ওয়যারযিস এিাং অপলেকযাি  াইিার উভয় পিলতযতই টসিা 
প্রদান করযছ। লনযম্নাি ছযকর মাধযযম একনজযর ISP-র িতিমান সাংখযা তুযি ধরা েি- 
 

ক্রলমক িাইযসযন্সর ধরণ আইএসলপর সাংখযা অপাযরশনাি আইএসলপ 
১ Nationwide ১৩৯ ১১২ 
২ Central Zone ৮৭ ৬৩ 
৩ Zonal ১৮১ ৯৮ 
৪ Category-A ৫৬৪ ৩৭৪ 
৫ Category-B ৪৯ ১৬ 
৬ Category-C ২৭৪ ১১৪ 

                                        টমাে ১,২৯৪ ৭৭৭ 

(ে) কি-টসন্টার 
কমিসাংস্থান সতলষ্ট এিাং বিযদলশক মুদ্রা অজিযনর জনয এক নতুন লদগযন্তর সূিনায় িাাংিাযদযশ কি-টসন্টার লশযল্পর 
 াত্রা শুরু েয় ২০০৮ সাযি। স্থানীয় উযদযািা এিাং প্রিাসীযদর অাংশিেযণ লশল্পলে ক্রমশই লিকাশ িাভ করযছ। 

টদযশর িাজাযরর পাশাপালশ আন্তজিালতক িাজাযরও এই লশল্প লিস্তার িাভ করযছ। িতিমাযন  ুিরাষ্ট্র, কানাডা, 
 ুিরাজয, অযেলিয়াসে লিলভন্ন টদযশর কি-টসন্টার কা িক্রম িাাংিাযদযশ পলরিালিত েযে।  

 
কি-টসন্টার লশযল্পর লিকাশ দ্রুততর করার জনয লিলেআরলস টিশলকছু উযদযাগ িেণ কযরযছ। এযক্ষযত্র লিশ্বিাজাযর 
কি-টসন্টার লশযল্প িাাংিাযদশযক পলরলিত করযত লিলেআরলস এিাং Bangladesh Association of Call Center 

and Outsourcing (BACCO) একযত্র ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ এিাং ২০১৪ সাযি World  BPO  ITO  Fo-

rum-এ অাংশিেণ কযর িাাংিাযদযশ কি-টসন্টাযরর লিদযমান সুয াগ সুলিধা ও উযদযাগ তুযি ধযর। মাত্র ৭০০ 
কমিী লনযয় এই টসক্টরলে  াত্রা শুরু করযিও িতিমাযন এ খাযত কমিী সাংখযা প্রায় ৪০ োজার।  
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এছাড়া নামমাত্র মূযিয িাইযসন্স প্রদান এিাং একই সযঙ্গ ৩ টথ্যক ৫ িছযরর Revenue Sharing Holidays 

সুলিধা প্রদান করাসে কি-টসন্টার সমূযের Bandwidth (IP/IPLC) ক্রযয়র টক্ষযত্র ৬০% মূিয ছাড় টদয়া েযে। 

িতিমাযন আন্তজিালতক সাংয াযগর জনয সািযমলরন কযািি এর পাশাপালশ ITC প্রলতষ্ঠানসমূে কা িক্রম শুরু করায় 
Bandwidth িযিোযরর টক্ষযত্র Redundant Path এর সুয াগ সতলষ্ট েযয়যছ  া কি-টসন্টার লশযল্পর লিকাযশ 
গুরুত্বপূণি ভূলমকা রাখযি। গত দুই িছযর কি-টসন্টাযরর অিগলতর লিত্র লনযম্নর ছযক প্রদলশিত েি-  

লিষয় ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ 
লিদযমান Call Centre িাইযসন্স/যরলজযেশন টোল্ডার ২০১ ২৪০ 
কা িরত International Call Centers ৬৫ ৭০ 
কা িরত Domestic Call Centers ৩২ ৪০ 
কমিসাংস্থান ৩০,০০০+ ৪০,০০০+ 

(ঠ) Quality of Service (QoS)  

অপাযরেরযদর টসিার মান উন্নয়ন এিাং িােকস্বাথ্ি লনলিত করার িযক্ষ লিলেআরলস অিালধকার লভলিযত কাজ 
করযছ। এ িযক্ষ লিলেআরলস টমািাইি অপাযরেরযদর জনয Quality of Service (QoS) সাংক্রান্ত লনযদিশনা জালর 
কযরযছ। এছাড়া, টমািাইি ট ান, ISP, PSTN সে সকি ANS অপাযরেযরর টেলিয াগায াগ টসিার মান 
সাংক্রান্ত সমলন্বত “ANS Operator’s (Quality of Service) Regulations, 2018” প্রস্তুতকরযণর কাজ টশষ 
প িাযয় রযয়যছ। লিলেআরলস কতত িক জালরকত ত QoS সাংক্রান্ত লনযদিশনায় কিড্রপ, Data Throughput 

(ডাোলেড), টনেওয়াকি কভাযরজসে টমািাইি টনেওয়াযকির অনযানয KPI (Key Performance Indicator) এর 
নুযনতম িেণয াগয সীমা লনধিারণ করা আযছ। উি লনযদিশনার আযিাযক সকি টমািাইি অপাযরের প্রলতমাযস 
Data Throughput, কিড্রপ এিাং অনযানয KPI এর মান মালসক প্রলতযিদন আকাযর লিলেআরলস’টত প্রদান 
করযছ। অপাযরেরসমূে কতত িক QoS সাংক্রান্ত মালসক প্রলতযিদযন দালখিকত ত তযথ্যর সতযতা  ািাইযয়র িযক্ষ 
লিলেআরলস’র কালরগলর দি অপাযরেরযদর স্থাপনা লনয়লমতভাযি সযরজলমন পলরদশিন করযছ এিাং প্রযয়াজনীয় 
িযিস্থা িেযণর জনয সাংলিষ্ট প্রলতষ্ঠানযক লনযদিশনা প্রদান করযছ। 

 

উযেখয, ল নিযান্ড লভলিক প্রলতষ্ঠান Anite Finland Ltd. েযত লিলেআরলস QoS Benchmarking, Drive Test 
এিাং Walk Test  ন্ত্রপালত ক্রয় কযরযছ।  উি  ন্ত্রপালত িযিোর কযর অপাযরেরযদর সাো য ছাড়াই লিলেআরলস 
টদযশর লিলভন্ন জায়গায় লিলভন্ন টমািাইি ট ান এিাং Broadband Wireless Access (BWA) অপাযরেযরর 
টনেওয়াযকির কিড্রপ, Data Throughput (ডাো লেড), টনেওয়াকি কভাযরজসে লিলভন্ন KPI পলরমাপ করযছ। 
জনলপ্রয় লিলভন্ন টমািাইি অযাপস ট মন Facebook, YouTube ইতযালদ িযিোযরর টক্ষযত্র অপাযরেযরর 
টনেওয়াযকির টকায়ালিলেও উি  যন্ত্রর মাধযযম লনণিয় করা েযে। টসিার মাযনর ত্রুলে লনণিয় কযর সাংলিষ্ট 
অপাযরেরযক উি ত্রুলে দূর করার লনযদিশনা প্রদান করা েযে।  িশ্রুলতযত, লিলেআরলস অপাযরেরযদর টসিার 
মান  ািাই এিাং প্রযয়াজনীয় উন্নয়যনর িযক্ষ আরও সলক্রয়ভাযি কাজ করযত পারযছ। লিলেআরলস অপাযরেরযদর 
টসিার মান উন্নয়ন এিাং িােক স্বাথ্ি লনলিত করার িযক্ষ িলণিত লসযটম লদযয় লনয়লমতভাযি ঢাকা মোনগরীসে 
টদযশর প্রতযন্ত অঞ্চযি ড্রাইভ টেট কা িক্রম পলরিািনা করযছ।  ার  যি প্রালন্তক প িাযয় টসিার মান সম্পযকি 
ধারণা পাওয়া সম্ভি েযে।  
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(ড) টরলডযয়শন পলরমাপ  

মোমানয সুলপ্রম টকাযেির োইযকােি লিভাগ েযত মানিযদে এিাং পলরযিযশর উপর BTS এিাং High Frequency 
টত িযিহৃত লিলভন্ন  ন্ত্রপালত েযত ক্ষলতকর EMF এর Exposure এর লিষযয় এ সাংক্রান্ত গাইডিাইন প্রণয়ন 
এিাং লনয়ন্ত্রযণ কা িকর পদযক্ষপ িেযণর জনয কলমশযনর প্রলত লনযদিশনা প্রদান করা েযয়যছ।  ার আযিাযক 
লিলেআরলস EMF এর Exposure এর লিষযয় গাইডিাইন প্রণয়ন এিাং Radiation Measurement Equip-

ment ক্রযয়র উযদযাগ িেণ কযর। িতিমাযন গাইডিাইন প্রস্তুলত এিাং সাংলিষ্ট  ন্ত্রাাংশ ক্রযয়র কাজ টশষ প িাযয় 
রযয়যছ।  

(ঢ) অিকাঠাযমা অাংশীদালরত্ব (Infrastructure Sharing) 

লিলেআরলস েযত টেলিয াগায াগ টসিা প্রদানকারী প্রলতষ্ঠানসমূযের অিকাঠাযমা অাংশীদালরযত্বর লভলিযত িযিোর 
করার িযক্ষ ইনফ্রাোকিার টশয়ালরাং গাইডিাইযনর প্রিিন করা েয়। এর মূি িক্ষয েযে পলরযিশ িান্ধি 
অিকাঠাযমা বতলর এিাং এর সযিিাচ্চ িযিোর লনলিত করা। অাংশীদালরযত্বর লভলিযত অিকাঠাযমা বতলর করা েযি 
টেলিয াগায াগ টসিাদানকারী প্রলতষ্ঠানসমূযের এ সাংক্রান্ত লিলনযয়াগ কমযি, একই অিকাঠাযমার জনয উপ ুিপলর 
লিলনযয়াগ িন্ধ েযি এিাং টনেওয়াকি অিকাঠাযমার সযিিাচ্চ িযিোর সম্ভি েযি। এর  যি দ্রুততম সমযয় ও 
সাশ্রয়ী মূযিয টসিা প্রদাযনর পথ্ উনু্মি েযয়যছ। 
 
লিলেআরলস’র অিকাঠাযমা অাংশীদালরযত্বর নীলতমািা অনু ায়ী িতিমাযন Passive অিকাঠাযমা টশয়াযরর সুয াগ 
থ্াকযিও Active অিকাঠাযমা টশয়াযরর টকান সুয াগ টনই। লিদযমান নীলতমািার আযিাযক টমািাইি 
অপাযরেররা এযক অপযরর সাযথ্ অিকাঠাযমা অাংশীদালরযত্বর িুলি করযছ এিাং তদনু ায়ী লিলভন্ন টক্ষযত্র োওয়ার, 
স্থান,  াইিার কযািি, টজনাযরের ইতযালদ ট ৌথ্ভাযি টশয়াযরর মাধযযম িযিোর করযছ। প্রসঙ্গত উেযখয, িতিমাযন 
Active অিকাঠাযমা টশয়ালরাং এর সুয াগ সতলষ্ট করা  ায় লকনা টস লিষযয় সরকাযরর লনযদিশক্রযম লিলেআরলস 
প্রযয়াজনীয় পরীক্ষা-লনরীক্ষা করযছ।  

(ণ) আইলপ-টেলিয ালন (IP-Telephony) 

Internet Protocol Telephony িতিমান সমযয় সাশ্রয়ী উপায়  ার মাধযযম ভযয়স কিযক ডাো পযাযকে 
আকাযর ইন্টারযনযের মাধযযম এক প্রান্ত টথ্যক অনয প্রাযন্ত সঞ্চালরত করা  ায়। এ টেলিয াগায াগ িযিস্থার 
মাধযযম স্বল্প িযযয় ইন্টারযনযের মাধযযম অভযন্তরীণ ও আন্তজিালতক ভযয়স কি করা সম্ভি। এ প িন্ত ৩৩ লে ISP 
প্রলতষ্ঠানযক Internet Protocol Telephone Service Provider (IPTSP) িাইযসন্স প্রদান করা েযয়যছ। 
িতিমাযন ২৭ লে IPTSP প্রলতষ্ঠান তাযদর কা িক্রম পলরিািনা করযছ।  

(ত) Call Detailed Record Analyzer System  প্লযাে মি  

সরকাযরর রাজস্ব লনলিত করার িযক্ষ লিলেআরলসযত অপাযরের প্রদি তথ্যালদ  ািাই িাছাই এর জনয Call 

Detailed Record Analyzer System স্থাপন করা েযয়যছ। উি CDR Analyzer System িারা IGW ও 
ICX অপাযরেযরর মাধযযম পলরিালিত লিলভন্ন এযক্সস টনেওয়াকি (যমািাইি, PSTN ও IPTSP) সালভিস 
টপ্রাভাইডারযদর আন্তজিালতক,অভযন্তরীণ, অন্তগিামী ও িলেগিামী কি মলনেলরাং ও প িাযিািনা করা েযয় থ্াযক। 

এছাড়াও উি লসযটমলের মাধযযম লিলভন্ন অপাযরেরযদর মযধয কি সম্পলকিত Dispute Resolution করা েযয় 
থ্াযক।     
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(থ্) Data Information System (DIS) 

International Long Distance Cable (ILDC), International Internet Gateway (IIG), Internet Ser-

vice Provider (Nationwide/Central Zone/Zonal) এিাং Category (A/B/C) প্রলতষ্ঠাযনর অপাযরশনাি 
কা িািিীর তথ্যালদ সরাসলর অনিাইযন প্রালপ্তর মাধযম লেসাযি Data Information System (DIS) এর উন্নয়ন 
করা েযে। িতিমাযন উি লসযটযম ITC এিাং IIG অপাযরেরসমূে www.btrc.gov.bd/dis/user এ সরাসলর 
িগ-ইন কযর লনয়লমতভাযি মালসক িযান্ডউইডথ্ সাংক্রান্ত তথ্যালদ দালখযির পাশাপালশ িযিহৃত  ন্ত্রপালত, PoP, IP 
এিাং প্রলতষ্ঠাযনর সাধারণ তথ্যালদ কলমশযন দালখি করযছ। িতিমাযন ISP অপাযরেরযদর তথ্য সাংিযের প্রলক্রয়া 
িিমান রযয়যছ। উি লসযটম সমূ্পণিরূযপ কা িকর েযি দ্রুততার সাযথ্ তথ্য প্রালপ্ত লনলিত েযি এিাং তথ্য 
সাংক্রান্ত পত্রালদ কমাযত সোয়তা করযি। এছাড়াও লিলভন্ন সমযয় সরকাযরর লিলভন্ন কতত িপযক্ষর  িালেদা টমাতাযিক 
তথ্য দ্রুততার সাযথ্ প্রদান করা সম্ভি েযি।  

(দ) িাইযসন্সধারী প্রলতষ্ঠানসমূযে মলনেলরাং কা িক্রম পলরিািনা 

ইন্টারযনে িযান্ডউইডথ্ এর অপিযিোর টরাধকযল্প মলনেলরাং: 
 

ইন্টারযনে িযান্ডউইডথ্ এর অপিযিোর কযর অনিধ স্থাপনার মাধযযম লভওআইলপ কা িক্রম টরাধকযল্প লিলভন্ন IIG 
এিাং ISP এর িযন্ডউইডথ্ িযিোর লনয়লমত মলনেলরাং করা েযে। এ িযক্ষ অপাযরের েযত প্রাপ্ত Deep Packet 

Inspection (DPI) এিাং Multi Router Traffic Grapher (MRTG) Link প্রলতলনয়ত প িযিক্ষণসে 
অপাযরেরযদর সাংযশাধনমূিক লনযদিশনা প্রদান করা েযয় থ্াযক। মলনেলরাং এর টপ্রলক্ষযত লিলেআরলস িযান্ডউইডথ্ 
সীলমতকরণ, Virtual Private Network (VPN) এর লনযদিশনা অলধকতর আধুলনকায়ন ও লভলপএন ট্রাল ক 
মলনেলরাং কা িক্রম টজারদারকরণ, Upload/Download Ratio সীলমতকরণসে নানামুখী তাৎক্ষলণক পদযক্ষপ 
িেণ করত: ইন্টারযনে িযান্ডউইডথ্ এর অপিযিোরযক লনরুৎসালেত করার িযক্ষ কাজ কযর  াযে। 

Call Detail Record প িযিক্ষণ: 

অপাযরেরযদর কি-ভলিউম প িযিক্ষণসে সলঠক লেসাি লনলিতকরযণর িযক্ষ সকি IGW অপাযরের CDR Ter-

minal  লিলেআরলস’টত স্থাপন করা েযয়যছ। োলমিনাি েযত প্রাপ্ত CDR সমূে প্রলতলনয়ত প িযিক্ষণ এিাং লিযিষণ 
করতাঃ প্রলতযিদন প্রস্তুত করা েযে। এছাড়া অপাযরেরসমূযের মধযকার কযির লেসাি সুিারুরূযপ Cross Exam-

ine  করার িযক্ষ সকি অপাযরের েযত লভন্ন লভন্ন ছযক কযির লেসাি সাংরক্ষণ কযর প িযিক্ষণ করা েয়। এযত 
কযর টকান অপাযরের এর ভুি তথ্য অথ্িা Mismatch সলঠক উপাযয় লনণিয় করা সম্ভি েয়। ইযতামযধয লকছু 
আইলজডলিউ অপাযরেযরর CDR Mismatch এিাং ভুি Declaration এর সম্পতিতা সনািপূিিক সাংলিষ্ট 
প্রলতষ্ঠানসমূেযক সতকি কযর  থ্া থ্ভাযি কা িক্রম পলরিািনার জনয লনযদিশ টদয়া েযয়যছ।  

লনয়লমত পলরদশিন কা িক্রম: 

িাইযসন্স, গাইডিাইন এিাং লিলভন্ন লনযদিশনার সলঠক প্রযয়াগ েযে লকনা টস সম্পযকি লনলিত েযত লিলেআরলস 
কতত িক িাইযসন্সধারীযদর লিলভন্ন স্থাপনা প্রলতলনয়ত পলরদশিন করার কা িক্রম অিযােত রযয়যছ। এছাড়া লিলভন্ন 
সমযয় পত্র-পলত্রকার লরযপােি, লিলভন্ন টসাসি েযত প্রাপ্ত তযথ্যর লভলিযত লিলভন্ন স্থাপনার পলরদশিন কা িক্রম 
পলরিালিত েযয় থ্াযক। 
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(ধ) VoIP Service Provider (VSP) 
আন্তজিালতক ভযয়স কিসমূে বিধভাযি োলমিযনশযনর লনলমি প্রদানকত ত ৮৮১লে VoIP Service Provider 

(VSP) িাইযসযন্সর মযধয ৫৯৮লে VSP’র কা িক্রম িিমান রযয়যছ। এ সাংক্রান্ত িাইযসলন্সাং গাইডিাইন অনু ায়ী 
সকি VSP Non-Facility Based অপাযরের লেযসযি কা িক্রম পলরিািনা করযছ এিাং প্রলতলে VSP অপাযরের 
শুধু একলে IGW টথ্যক সযিিাচ্চ ৯০লে Concurrent আন্তজিালতক অন্তগিামী কি পালরিািনার জনয কযাপালসলে 
লনযত পারযি। িতিমাযন ২৩লে IGW অপাযরের কা িরত থ্াকায়, IOS লেসাযি স্বীকত ত IGW’র অনুকূযি সযিিাচ্চ 
৯০লে এিাং Non-IOS লেসাযি স্বীকত ত IGW’র অনুকূযি সযিিাচ্চ ৩০লে কযর VSP িরাদ্দ করা েযয় থ্াযক। 
লিলেআরলস েযত VSP অপাযরেরযদর আযিদযনর টপ্রলক্ষযত টকান VSP অপাযরেরযক, িালেদাকত ত IGW-এর 
টকাো  াোঁকা থ্াকা সাযপযক্ষ সাংয াযগর অনুমলত প্রদান করা েযয় থ্াযক। 

(ন) িােক লনিন্ধন প্রলক্রয়া   

টেলিয ান/যমািাইি ট াযন িাোঁদািালজ, হুমলক প্রদান, ভয়ভীলত প্রদশিন ও উতযিকরণসে দুষ্কত লতমূিক কমিকাে 
প্রলতযরাধকযল্প ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর মাননীয় প্রলতমন্ত্রীর উযদযাগ ও লদকলনযদিশনায় অপাযরেরসে 
সাংলিষ্ট সকযির সলম্মলিত মতামযতর উপর লভলি কযর গত ১৬ই লডযসম্বর, ২০১৫ তালরখ েযত সকি টমািাইি 
অপাযরের কতত িক িাযয়াযমলট্রক টভলরল যকশনসে অনিাইযন জাতীয় পলরিয়পযত্রর তথ্য  ািাইপূিিক SIM/RUIM 
লনিন্ধযনর প্রলক্রয়া িািুর জনয লনযদিশ টদয়া েয়। লনধিালরত সময়সীমা ৩১-০৫-২০১৬ তালরখ প িন্ত সকি টমািাইি 
অপাযরেযরর টমাে ১১ টকালে ২১ িক্ষ িােযকর িাযয়াযমলট্রক পিলতযত লর-টরলজযেশন সম্পন্ন েয়। অলনিলন্ধত 
SIM/RUIM সমূে ১িা জুন ২০১৬ টথ্যক লিলেন্ন করা েয়। িতিমাযন িািু সকি SIM/RUIM িাযয়াযমলট্রক 
পিলতযত লনিলন্ধত।  

 

টভলরল যকশন কা িক্রম মলনেলরাং এিাং প্রযয়াজন টমাতাযিক টরগুযিেলর লিলভন্ন েুিস প্রযয়াগ করার জনয 
লিলেআরলস কা িািযয় একলে Central Biometric Verification Monitoring Centre এর Data Centre 

(DC) এিাং িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড এর ডাো টসন্টাযর Disaster Recovery (DR) 
সাভিার স্থাপন করা েয়। গত ১৬ জুন, ২০১৭ তালরযখ উি Central Biometric Verification Monitoring 
প্লযাে মি সমূ্পণিরূযপ িািু করা েযয়যছ। এর  যি সকি টমািাইি অপাযরেযরর SIM/RUIM টরলজযেশন, লর-
টরলজযেশন, লড-একলেযভশন, লরযপ্লসযমন্ট, মালিকানা পলরিতিনসে অনযানয সাংলিষ্ট কা িক্রম সমূ্পণিরূযপ মলনেলরাং 
করা সম্ভি েযে এিাং কলমশন কতত িক সমযয় সমযয় SIM/RUIM সাংক্রান্ত লনধিালরত লিলধ লিধান আযরাযপর 
িযিস্থা উযন্মালিত েযয়যছ। 

(প) Data Cost মযডি  

িােক প িাযয় ইন্টারযনে টসিার মূিয কমাযনার িযক্ষ International Telecommunication Union (ITU) এর 
সেয ালগতায় Cost Modeling সাংক্রান্ত কা িক্রম শুরু েযয়যছ। ITU-এর লিযশষজ্ঞ প্রলতলনলধযদর উপলস্থলতযত 
২০১৭ সাযির জুন মাযস Cost Modeling সাংক্রান্ত ‘Stakeholder Workshop’ অনুলষ্ঠত েয়। উি 
কমিশািায় ITU কতত িক টপ্রলরত ‘Data Request template’–এর লিষযয় লিশদ লিিরণ সাংলিষ্ট টেলিকম 
অপাযরেরযদর প্রলতলনলধযদর সমু্মযখ উপস্থাপন করা েয়। টস টপ্রলক্ষযত অপাযরেরগণ ‘Data Request tem-

plate’ পূরণ কযর লিলেআরলস িরাির টপ্ররণ কযর। টপ্ররণকত ত তথ্য-উপািসমূে ITU এর লিযশষজ্ঞ কতত িক 
প িযিক্ষণ, লিযিষণ এিাং  ািাই-িাছাই পূিিক Cost Modeling এর  িূড়ান্ত প্রলতযিদন লিলেআরলস’র লনকে 
েস্তান্তর করা েযয়যছ। Cost Modeling এর সুপালরশ ও পিলতসমূে িাস্তিায়যনর িযক্ষ প্রলতযিদনলে প িাযিািনার 
কাজ িিমান। 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

( ) International Long Distance Telecommunication Service Policy, 2010 প িাযিািনা  

সরকাযরর লনযদিশনার টপ্রলক্ষযত International Long Distance Telecommunication (ILDTS) Policy, 

2010 প িাযিািনার লনলমি ITU েযত লিযশষজ্ঞ লনযয়াগ করা েযয়যছ। এ লিষযয় গত নযভম্বর ২০১৭-এ 1st 
Round Stakeholder Consultation সম্পন্ন েযয়যছ। পরিতিীযত Stakeholder কতত িক দালখিকত ত position 

paper-গুযিা ITU এর পরামশিযকর লনকে টপ্ররণ করা েযয়যছ। মািি ২০১৮-টত ১ম খসড়া নীলতমািা প্রস্তুত 
কযর 2nd Round Stakeholder Consultation সম্পন্ন করা েযয়যছ।  িতিমাযন Policy’র খসড়া প্রস্তুযতর জনয 
প্রস্তািসমূে িূড়ান্তকরযণর কাজ িিযছ। 

(ি) Mobile Number Portability Service (MNPS)   

Mobile Number Portability (MNP) িতিমান টেলিয াগায াগ লিযশ্ব একলে জনলপ্রয় মূিয সাংয ালজত 
টসিা। িােযকর িযিহৃত ট  টকাযনা অপাযরের এর টমািাইি নাম্বার অপলরিলতিত টরযখ অনয টকান অপাযরেযর 
সাংয াগলে স্থানান্তর করার প্রলক্রয়াযক MNP সুলিধা িিা েযয় থ্াযক। টসিার মান িজায় রাখা এিাং প্রলতয ালগতা 
লনলিত করযত লিযশ্বর অযনক টদযশই এমএনলপ িািু েযয়যছ। এলে একলে মূিয সাংয ালজত টসিা েযিও 
টেলিয াগায াগ খাযত MNP একলে “Regulatory Tool”  লেযসযি লিযিলিত েয়। MNP টসিা প্রদাযনর জনয 
গত ৩০ নযভম্বর ২০১৭ তালরযখ Infozillion Teletech BD নামক প্রলতষ্ঠানযক Mobile Number Portabil-

ity (MNP) িাইযসন্স প্রদান করা েয়। গত ২১ মািি ২০১৮ তালরযখ লিলেআরলস MNP 
সাংক্রান্ত Directives জালর কযর  ার উপর লভলি কযর সাংলিষ্ট অাংশীজযনরা লনজস্ব platform বতলর করযি। 
আগামী ৩১ জুিাই ২০১৮ তালরখ এর িালণলজযক কা িক্রম শুরু েযি িযি আশা করা  ায়। 

(ভ) োওয়ার টশয়ালরাং সাংক্রান্ত নীলতমািা 

টেলিয াগায াগ টসিা প্রদাযনর জনয স্থালপত োওয়াযরর সযিিািম িযিোর লনলিতকরণ, অপাযরেযরর পতথ্ক পতথ্ক 
স্থালপত টমািাইি োওয়ার েযত টরলডযয়শযনর কারযণ স্বাস্থয এিাং পলরযিশগত ক্ষলত টরাধ এিাং আিালদ জলমর 
উপর োওয়ার স্থাপনার কারযণ আিালদ জলমর পলরমাণ হ্রাস প্রলতযরাধ এিাং লিদুযযতর িালেদা হ্রাযসর িযক্ষ  
সরকাযরর লনযদিশক্রযম লিলেআরলস ‘Tower Sharing’ গাইডিাইন প্রস্তুতকরযণর কাজ শুরু 
কযরযছ।  িাাংিাযদযশর টমাে োওয়ার ও Shared োওয়ার এর সাংখযা, এ সাংক্রান্ত লিলভন্ন পযারালমোর, োওয়ার 
টশয়ালরাং এর টক্ষযত্র লিলভন্ন মযডি এিাং এর সুলিধা/অসুলিধা লিযিিনার মাধযযম িাাংিাযদযশর জনয িাস্তিায়নয াগয 
মযডি লনধিারযণর মাধযযম প্রণীত ‘Tower Sharing’ সাংক্রান্ত গাইডিাইনলের অনুযমাদন প্রলক্রয়াধীন রযয়যছ। 

(ম) অলভয াগ িযিস্থাপনা োস্কয াসি 
িােক অলভয াগ িেণ এিাং লনষ্পলির জনয প্রলতলে টমািাইি অপাযরেযরর লনজস্ব কাটমার টকয়ার িা অলভয াগ 
টকে রযয়যছ। টমািাইি অপাযরেরযদর  অলভয াগ টকযে িােক কতত িক দালখিকত ত অলভয াগসমূে লঠকমযতা 
লনষ্পলি েযে লকনা তা তদারলকর জনয লিলেআরলস অলভয াগ িযিস্থাপনা োস্ক ট াসি গঠন কযরযছ। পাশাপালশ 
লিলেআরলস িরাির ই-টমইি, টমািাইি এিাং ডাকয াযগ িােক কতত িক টপ্রলরত অলভয াগসমূে দ্রুত ও সেযজ 
লনষ্পলি করাও এই োস্কয াযসির কাজ। এছাড়াও লিলেআরলস শেিযকাড ‘১০০’ িযিোর কযর ‘Complains for 

Telecommunication Services (CTS)’ নামক কি-টসন্টার কা িক্রম পলরিািনা করযছ। ইযতামযধয কি 
টসন্টাযরর জনয Customer Relationship Management (CRM) Software উন্নয়নপূিিক িািু করা 
েযয়যছ। উযেখয, সম্প্রলত অলভয াগ িেণকারী েেিাইন নম্বরলে ‘২৮৭২’ এর পলরিযতি ‘১০০’ করা েযয়যছ।  
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( ) Telecom Monitoring Center (TMC) 

টেলিয াগায াগ অপাযরেরযদর টনেওয়াকি এিাং টসিার িাস্তি অিস্থা প িযিক্ষণ, িােকযসিার মান  ািাই, 
সরকাযরর অলজিতিয রাজস্ব একলে স্বয়াংলক্রয় পিলতযত  ািাইসে সকি প্রযয়াজনীয় সূিক সািিক্ষলণক প িযিক্ষণ 
ও লিযিষযণর সুয াগ টরযখ লিলেআরলস’টত একলে সমলন্বত Telecom Monitoring Center (TMC) স্থাপযনর 
কাজ এলগযয় িিযছ। কলমশযনর ২১২ তম সভায় এ প্রকযল্পর নীলতগত অনুযমাদন প্রদান করা েয় এিাং এজনয 
প্রযয়াজনীয় িাযজে িরাদ্দ করা েয়।  প্রস্তালিত TMC িযিস্থায় লনম্নলিলখত মূি কা িািিী অন্তভুিি থ্াকযি- 
 
 অপাযরেযরর টনেওয়াযকির িাইভ মলনেলরাং সম্ভি েযি। টনেওয়াযকির টসিার মান আরও সুিারুভাযি  ািাই 

করা  াযি এিাং িােকযসিার প্রকত ত অিস্থা জানা  াযি। এছাড়া সরকাযরর অলজিতিয রাজস্ব টশয়ালরাং 
সম্পযকি বদলনক লভলিযত একলে স্বে ধারণা িাভ করা  াযি। 

 

 অপাযরের িাস্তযি ট  সকি েযালর  িাস্তিায়ন করযছ টস সকি েযালর  পযাযকজ লিলেআরলস কতত িক 
অনুযমালদত লক না অথ্িা িােযকরা অনযায়ভাযি ক্ষলতিস্ত েযেন লক না তা  ািাই করা সম্ভি েযি এিাং এ 
লিষয়ক অলভয াগসমুযের লনষ্পলি কা িকরভাযি করা সম্ভি েযি।  

 

 টেলিয াগায াগ সম্পলকিত সকি সূিক এিাং প্রলতযিদন স্বয়াংলক্রয়ভাযি প্রলক্রয়াকরণ সম্ভি েযি।  যি 
সরকাযরর নীলতলনধিারণী প িাযয়  কা িকর প্রলতযিদন টপ্ররণ এিাং এ লিষযয় লসিান্ত িেণ আযরা দ্রুত েযি। 

 

 টেলিয াগায াগ টনেওয়াকি ক্ষলতিস্ত েযয়যছ লক না অথ্িা টকান এিাকায় সাংয াগ লিলেন্ন েযয়যছ লকনা তা 
তাৎক্ষলণকভাযি টজযন িযিস্থা টনয়া সম্ভি েযি। 

তথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন (লিলেআরলস) 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

লব্রলেশ শালসত ভারযত ১৮৫৩ সাযি তদানীন্তন ডাক ও তার লিভাযগর আওতাধীন ‘টেলিিা ’ শাখা সতষ্ট েয়। 

১৮৮৫ সাযি ‘টেলিিা  আইন’ প্রণীত েয় । পালকস্তান শাসনামযি ১৯৬২ সাযি এই টেলিিা  শাখা ‘পালকস্তান 
টেলিিা  এন্ড টেলিয ান লিভাগ’  নাযম একলে স্বতন্ত্র সরকালর লিভাগ লেযসযি পুনগিলঠত েয়। িাাংিাযদশ স্বাধীন 
েওয়ার পর ১৯৭১ সাযি এতদ অঞ্চযি স্থালপত সমুদয় টেলিিা  ও টেলিয ান স্থাপনা লনযয় ডাক ও 
টেলিয াগায াগ মন্ত্রণািযয়র অধীযন ‘িাাংিাযদশ টেলিিা  ও টেলিয ান লিভাগ’ গলঠত েয়। ১৯৭৫ সাযি এক 
অধযাযদশ িযি ‘টেলিিা  ও টেলিয ান টিাডি’ নাযম এলে একলে সাংলিলধিি প্রলতষ্ঠাযন পলরণত েয় এিাং ১৯৭৯ 
সাযি আযরকলে অধযাযদশ িযি এলে ‘িাাংিাযদশ টেলিিা  ও টেলিয ান টিাডি’ (BTTB) নাযম সরকালর টিাযডি 
রূপান্তলরত েয় । BTTB (Amendment) Ordinance, 2008 এর আওতায় ০১ জুিাই ২০০৮ েযত BTTB-টক 
BTCL এ রূপান্তর করা েয় এিাং BTTB (Amendment) Act, 2009 প্রণয়ন করা েয়। টকাম্পালন আইন, 
১৯৯৪ এর অধীযন পািলিক লিলমযেড টকাম্পালন লেযসযি BTCL লনিলন্ধত। গত ০১ জুিাই ২০১৮ তালরখ েযত 
লিলেলসএি-এ টকাম্পালনর অনুযমালদত অগিাযনািাম অনু ায়ী জনিি পদায়ন করা েয়। 

িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড টদযশর মুখয টেলিয াগায াগ প্রলতষ্ঠান লেযসযি ১৮৫৩ সাি 
টথ্যক লিলভন্ন সমযয় লিলভন্ন নাযম সি ধরযনর টেলিয াগায াগ অিকাঠাযমা লনমিাযণ লনযয়ালজত আযছ। টদশিযাপী 
লিস্ততত কপার কযািি, ওয়যারযিস-মাইযক্রাওযয়ভ ও অপলেকাি  াইিার টনেওয়াযকির মাধযযম সারা টদযশর প্রায় 
সকি টজিা ও উপযজিাযক সাং ুি করা েযয়যছ। জনসাধারণ এসি টনেওয়াকি ও এক্সযিিসমূযের মাধযযম 
অভযন্তরীণ ও বিযদলশক ভযয়স ও ডাো-ইন্টারযনে ট াগায াগ সুলিধা টপযয় আসযছন।  একলে িতেৎ টেলিকম 
কযালরয়ার ও অপাযরের লেযসযি লিলেলসএি টদশ ও জালতর টসিায় লনযয়ালজত।  

টসিার ধরন টসিা িােক (৩০ 
জুন ২০১৮) মন্তিয 

ভযয়স 

PSTN টেলিয ান ৬.১৬ িক্ষ 
সারাযদযশ উপযজিা ও 
লিলভন্ন টিাথ্ টসন্টার 
প িন্ত লিস্ততত 

আন্তাঃ অপাযরের ভযয়স কি   
আন্তজিালতক ভযয়স কি   
সমূ্পরক টসিা (কি  রওয়ালডিাং, েে িাইন, কন াযরন্স 
কি, এিামি, োলন্টাং নাম্বার, ভািুিয়াি নাম্বার ইতযালদ) 

  

টরড টেলিয ান   লভআইলপগযণর জনয 
ICX     
International Gateway     

ডাো ও 
ইন্টারযনে 

ADSL (২৫৬ টথ্যক ১৫০০ Kbps) ১৮ োজার টজিাসদর ও লকছু উপযজিা 
GPON (১-৪ এমলিলপএস) ৮০৯ ঢাকার লনলদিষ্ট লকছু এিাকায় 
লিজড ইন্টারযনে   
আইলপ ট্রানলজে (IIG এর মাধযযম)    
টডাযমইন (.bd ও .িাাংিা)    
DNS Parking    
MPLS VPN    

২.২ িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড (লিলেলসএি) 

২.২.১ লিলেলসএি গঠযনর পেভূলম 

২.২.২ লিলেলসএি এর টসিাসমূে 
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টসিার ধরন টসিা িােক (৩০ জুন 
২০১৮) মন্তিয 

িক টসাসি লসলজয়াম প্রাইমালর িক টসাসি   

ট্রান্সলমশন 

অপলেকযাি  াইিার টনেওয়াকি ২৩,৫০০ লক.লম. ৬৪ টজিা, ৪৭১ 
উপযজিা, ১২১২ 
ইউলনয়ন পলরষদ 

মাইযক্রাওযয়ভ লিাংক   লভআইলপগযণর জনয 
কপার কযািি টনেওয়াকি   সারাযদযশ িােক প্রান্ত 

প িন্ত  
International Private Leased Circuit (IPLC)     
সযাযেিাইে লিাংক   

অিকাঠাযমা 

 ন্ত্রপালত িসাযনার স্থান, কক্ষ, এলস, পাওয়ার ইতযালদ 
ভাড়া 

 
সারাযদযশ 

এযন্টনা োওয়ার, ডাকি অপলেকাি  াইিার,  াইিার 
ডাক্ট ইতযালদ ভাড়া 

 
সারাযদযশ 

কি-টসন্টার টেলিয ান সাংক্রান্ত অলভয াগ িেণ (১৬৪০২) 
ঢাকা 
মালিএক্সযিি 
এিাকা 

টেলিয ান কি িাজি 
প্রয াজয 

২.২.৩ টেলিয ান সাংয াগ ও কি িাজি 

িাযজির প্রকার 
ঢাকা মালিএক্সযিি, 
নারায়ঙ্গি, গাজীপুর 

িট্টিাম অনযানয এিাকা 

সাংয াগ মূিয (এককািীন) ১০০০ োকা ৫০০ োকা ৩০০ োকা 
লনরাপিা জামানত (এককািীন) ১০০০ োকা ৫০০ োকা ৩০০ োকা 
িাইন ভাড়া (মালসক) ১৬০ োকা ১২০ োকা ৮০ োকা 
কিযরে (লিলেলসএি টথ্যক 
লিলেলসএি, সারাযদযশ)-সকাি ৮ো 
টথ্যক রাত ৮ো 

৩০ পয়সা/লমলনে ৩০ পয়সা/লমলনে ৩০ পয়সা/লমলনে 

কিযরে (লিলেলসএি টথ্যক 
লিলেলসএি, সারাযদযশ)-রাত ৮ো 
টথ্যক সকাি ৮ো 

১০ পয়সা/লমলনে ১০ পয়সা/লমলনে ১০ পয়সা/লমলনে 

কিযরে (লিলেলসএি টথ্যক 
টমািাইি ট ান িা অনয 
লপএসলেএন) 

৮০ পয়সা/লমলনে ৮০ পয়সা/লমলনে ৮০ পয়সা/লমলনে 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

লিটিলসএি এ  প্রধান কা যািয় 

২.২.৪ গ্রাহক প যাযয় লিটিলসএি এ  অন্যান্য টসিা  িার্য 

টসিা সাংয াগ মূিয ডাোর গলত (সীমােীন 
ডাো) িাজি 

ইন্টারযনে (ADSL) 
(টশয়ারড) 

৪০০ োকা (মযডম/
রাউোর ছাড়া) 

২৫৬ টকলিলপএস ৩০০ োকা/মাস 
৫১২ টকলিলপএস ৫০০ োকা/মাস 
১ এমলিলপএস ৭০০ োকা/মাস 
১.৫ এমলিলপএস ১০০০ োকা/মাস 

ইন্টারযনে (GPON) 
(টশয়ারড) 

২০০০ োকা ২ এমলিলপএস ১০০০ োকা/মাস 
৪ এমলিলপএস ১৫০০ োকা/মাস 
৬ এমলিলপএস ২১০০ োকা/মাস 
১০ এমলিলপএস ৩৫০০ োকা/মাস 

সািযমলরন কযািি 
িযান্ডউইডথ্ (Dedicated) 

৫০০০ োকা টমগা/লগগা লিলপএস ৯৬০ োকা/এমলিলপএস 
(টক্ষত্রলিযশযষ হ্রাসকত ত মূিয 

প্রয াজয) 

ভািুিয়াি টেলিয ান সাংয াগ 

২০০০ োকা  (১০লে 
প িন্ত প্রলতলে) 

 — ১৬০ োকা প্রলতলের িাইন টরন্ট 

১০০০ োকা (পরিতিী 
প্রলতলে) 

 — ৮০ োকা প্রলতলের িাইনযরন্ট 

কালিযকাড েপ টিযভি 
টডাযমইন (.bd) 

   — ৮০০ োকা/ িছর 

কালিযকাড েপ টিযভি 
টডাযমইন (.িাাংিা) 

   — ৮০০ োকা/ িছর 

Real IP Address    — ৩২০০ োকা/িছর (৪লের টসে) 
   — ২০০ োকা (অলতলরি প্রলতলে) 

লসলজয়াম িক টসাসি ১৫০০০ োকা/যপােি  — ২০০০০ োকা/মাস 

লিলেলসএি এর প্রধান কা িািয় 
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২.২.৫ উন্নয়ন কা যক্রম 

(ক) “উপযজিা প িাযয় অপলেকযাি  াইিার টনেওয়াকি উন্নয়ন” প্রকল্প 

 

উপযজিা প িাযয় অপলেকযাি  াইিার টনেওয়াকি উন্নয়ন প্রকল্পলে (২৯০ উপযজিা) ৬২৪,৮৯.৩৮ িক্ষ োকা 
িযযয় জুন’২০১৮ সাযি সম্পন্ন েযয়যছ। এ প্রকযল্পর মাধযযম ৬৪লে টজিার ৩৪৯লে উপযজিায় ৮,৯০০ লক.লম. 
অপলেকযাি  াইিার কযািি স্থালপত েযয়যছ। এর মাধযযম টদযশর উলেলখত সাংখযক উপযজিার জনগণ ব্রডিযান্ড 
ইন্টারযনেসে আধুলনক টেলিয াগায াগ সুলিধা পাযে।  

 

(খ) “লডলজোি িাাংিাযদযশর জনয ওয়যারযিস ব্রডিযান্ড টনেওয়াকি স্থাপন (4G/LTE)” প্রকল্প 

 

লডলজোি িাাংিাযদযশর জনয ওয়যারযিস ব্রডিযান্ড টনেওয়াকি স্থাপন (4G/LTE) প্রকযল্পর আওতায় সকি 
টমযট্রাপলিেন শের, টজিা শের, উপযজিা ও টিাথ্ টসন্টারগুযিাযত eNodeB স্থালপত েযি এিাং eNodeB-

সমূযের আন্তাঃসাংয াযগর জনয টদশিযাপী ট্রান্সলমশন  ন্ত্রপালত স্থালপত েযি। এর মাধযযম সিিত্র ব্রডিযান্ড সুলিধা 
লনলিত েযি। LTE এর মাধযযম জনগণ উচ্চগলতর ব্রডিযান্ড সুলিধা টভাগ করযত পারযি।  

 

(গ) লছেমেযি অপলেকযাি  াইিার সাংয াগ স্থাপন 
 
পঞ্চগড় টজিার গাড়াতী, শািিাড়ী ও দেিা খাগড়ািাড়ী সদযলিিুপ্ত লছেমেি লতনলেযক উচ্চগলতর ব্রডিযান্ড 
টনেওয়াযকির আওতায় আনয়যনর িযক্ষ অপলেকযাি  াইিার কযািি স্থাপন কাজ লিলেলসএি কতত িক িাস্তিায়ন 
প িাযয় আযছ।   
 

( ) “Modernization of Telecommunication Network for Digital Con-

nectivity”  প্রকল্প 
 

“Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity” প্রকল্পলে প্রকল্প 
সাো যসে টমাে ২৫৭৩,৩৯.৫৫ িক্ষ োকা িযযয় িাস্তিায়ন প িাযয় আযছ। ব্রডিযান্ড এিাং ইন্টারযনে টসিা 
প্রদাযনর জনয উচ্চমাযনর Tele-Access (Transmiission and Access Network) এর প্রসাযরর উযদ্দযশয এ 
প্রকযল্পর আওতায় টদযশর লতনলে স্থাযন IMS (IP Multimedia Subsystem) Platform, FTTx Technology 

এর AGW (Access Gateway), GPON (Gigabit Passive Optical Network) ও MDU (Multi 

Dwelling Unit) এর মাধযযম Fixed Access Network এিাং লিলেলসএি এর IP Network স্থাপন করা েযি।  

 

(ঙ) “টদযশর সকি কযিজ/ লিশ্বলিদযািয় ও টট্রলনাং ইনলটলেউযে অপলেকযাি  াইিার 
কযািি টনেওয়াকি স্থাপন” প্রকল্প। 
 
এ প্রকযল্পর আওতায় টদযশর সকি সরকালর কযিজ/লিশ্বলিদযািয়যক উচ্চগলতর ইন্টারযনে ব্রডিযান্ড সুলিধার 
আওতায় আনার িযক্ষ অপলেকযাি  াইিার কযািি স্থাপন করা েযি। প্রকল্পলে লজওলি অথ্িায়যন ৪৪,৯৮.০০ িক্ষ 
োকা িযযয় এক িছর ছয় মাস টময়াযদ িাস্তিায়নয াগয।  
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২.২.৬ টদশিযাপী লিলেলসএি-এর অপলেকযাি  াইিার টনেওয়াকি 
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 ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগ  

মাননীয় প্রলতমন্ত্রী লিটিলসএি এ  

ঢাকা-কুয়াকাো অপটিকযাি ফাইিা  

স্থাপন কার্ পল েশ যন কয ন। 

২.২.৭ লিলেলসএি এর ভলিষযৎ পলরকল্পনা 

(ক) “লিলেলসএি এর লিদযমান Optical Fiber Cable Network-এর উন্নয়ন ও Ring-Type Network-এ 
রূপান্তরকরণ” প্রকল্প 

 

আধুলনক ও লনরিলেন্ন টেলিয াগায াগ টসিা প্রদাযনর লনলমযি লিলেলসএি’এর লিদযমান অপলেকযাি  াইিার 
কযািি টনেওয়াকি এর উন্নয়ন এিাং redundancy এর িযক্ষ Ring-type অপলেকযাি  াইিার কযািি লিাংক 
স্থাপন করা েযি। প্রস্তালিত প্রকল্পলে লজওলি অথ্িায়যন ৩৭০,৪৪.১৩ িক্ষ োকা িযযয় লতন িছর টময়াযদ 
িাস্তিায়নয াগয। এ প্রকযল্পর মাধযযম Redundant OFC link ও প্রযয়াজনীয়  ন্ত্রপালতসমূে (Balancing equip-

ment- STM64 MUX, STM64 Card, STM 16 MUX, STM 16 Card, STM1 Card etc. এিাং অনযানয 
 ন্ত্রপালত) স্থাপন করা েযি।  
 

(খ) “Central Data and Transmission Network Management System Development for 

Strengthening Digital Connectivity” প্রকল্প 

 

প্রস্তালিত এ প্রকযল্পর মাধযযম সরকাযরর ‘লভশন-২০২১’ ও ‘লডলজোি িাাংিাযদশ’ এর িক্ষয অজিযন আইলসলে 
টসিাসমূযের লিস্তত লতর মাধযযম প্রালন্তক জনগযণর ক্ষমতায়ন েযি এিাং শলিশািী লডলজোি কাযনকলেলভলে  
লজলডলপ প্রিতলিযত অিদান রাখযি। প্রকল্পলে লজওলি অথ্িায়যন ১৫৫,২১.৮৭ িক্ষ োকা িযযয় এক িছর ছয় মাস 
টময়াযদ িাস্তিায়নয াগয। আধুলনক, শলিশািী ও লনরিলেন্ন ভযয়স ও ডাো টসিা প্রদানসে লরডানযডলন্স 
লনলিতকরযণ এযক্সস টনেওয়াকি ও ইন্টারনযাশনাি টগেওযয়র সুইলিাং এিাং Billing system এিাং উচ্চ 
কযাপালসলের অপলেকযাি ট্রান্সলমশন  ন্ত্রপালত স্থাপন করা েযি। 
 

(গ) “লিলেলসএি-এর আইলপ টনেওয়াকি উন্নতকরণ ও সম্প্রসারণ” প্রকল্প 
 

এ প্রকযল্পর আওতায় আধুলনক, শলিশািী ও লনরিলেন্ন আইলসলে টসিা প্রদাযন পেী এিাকা প িন্ত উচ্চগলতর 
ইন্টারযনে ব্রডিযান্ড সুলিধার আওতায় আনার িযক্ষ লিলেলসএি-এর আইলপ টনেওয়াকি উন্নতকরণ ও সম্প্রসারণ 
করা েযি। প্রকল্পলে লজওলি অথ্িায়যন ৮৬৫,৪৬.০০ িক্ষ োকা িযযয় দুই িছর টময়াযদ িাস্তিায়নয াগয।  
 

( ) “িট্টিাযমর লমযররসরাই অথ্িননলতক অঞ্চযি টেলিয াগায াগ টনেওয়াকি স্থাপন” প্রকল্প 
 

এ প্রকযল্পর আওতায় আধুলনক ও লনরিলেন্ন আলইসলে টসিা প্রদাযনর জনয িট্টিাযমর লমযররসরাই অথ্িননলতক 
অঞ্চযি টেলিয াগায াগ টনেওয়াকি স্থাপন করা েযি। প্রকল্পলে লজওলি অথ্িায়যন ১০২,৫৭.৪৯ িক্ষ োকা িযযয় দুই 
িছর টময়াযদ িাস্তিায়নয াগয।  
 

(ঙ) লছেমেযি অপলেকযাি  াইিার স্থাপন 
 

১০৮লে সদযলিিুপ্ত লছেমেিযক উচ্চগলতর ব্রডিযান্ড টনেওয়াযকির আওতায় আনয়যনর িযক্ষ অপলেকযাি  াইিার 
কযািি স্থাপন করা েযি।    
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

২.২.৮‘ লিগত িছরসমূযে লিলেলসএি এর আয়/িযযয়র তুিনামূিক লিিরণী 

Particulars   2015-2016 (Tk) 2016-2017 (Tk) 

Revenue   11405246472 11363018930 

Less: Cost of Services 4637691961 4807424648 

  Administrative Expenses 4149078234 4326542711 

  Repairs and Maintenance 594680813 333299555 

  Depreciation 5145066286 4858328623 

    14526517294 14325595537 

Operating Profit/(Loss)   (3121270821) (2962576607) 

Add: Non-Operating Income 997008456 855430901 

    (2106409304) (2107145706) 

Less: Bank Charges (8402063) (8925919) 

  Foreign Exchange Gain/(Loss) (1168615382) 364624651 

Net Loss Before Tax   (3301279809) (1751446975) 

Less: Income Tax Ex-
pense 

  (81000000) (75000000) 

Net Loss After Tax   (3382279809) (1826446975) 

Other Comprehensive 
Income/(Loss) 

      

  
Unrealized gain from Invest-
ment in Share 

17853061 (5870383) 

Total other comprehen-
sive income 

  17853061 (5870383) 

Total comprehensive 
income/(loss) 

  (3364426748) (1832317357) 

তথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড (লিলেলসএি) 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

২.৩ টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড 

২.৩.১ টেলিেক এর িক্ষয  

টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড টকাম্পালন আইন, ১৯৯৪ অনু ায়ী লনিলন্ধত একলে শতভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন 
টসিুিার টমািাইি টেলিয াগায াগ টসিাদানকারী প্রলতষ্ঠান। টেলিেযকর অনুযমালদত মূিধন দুই োজার টকালে 
োকা। প্রলতষ্ঠানলে ২৬ লডযসম্বর ২০০৪ এ  াত্রা শুরু কযর প্রাথ্লমক প িাযয় ৬৪লে টজিা শেযর ৬৩৪লে লিলেএস 
ও ৪ (িার) িক্ষ িােক ক্ষমতাসম্পন্ন টনেওয়াকি লনযয় ৩১ মািি ২০০৫ টথ্যক িালণলজযকভাযি টসিা প্রদান শুরু 
কযর। পরিতিীযত প্রথ্ম সম্প্রসারণ প্রকযল্পর আওতায় আরও ৩৯১লে লিলেএস স্থাপনসে িােক ক্ষমতা ১৪.৫ 
িযক্ষ উন্নীত করা েয়। এরপর লিতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্প িাস্তিায়যনর মধয লদযয় টেলিেক-এর টনেওয়াযকি ৬৯৩লে 
লিলেএসসে ১৮ িক্ষ িােক ক্ষমতা টথ্যক িতলি টপযয় সিিযমাে ১৭২৫লে লিলেএসসে ৩৮ িক্ষ িােক 
ক্ষমতাসম্পন্ন েযয়যছ। িতিমাযন ৪৮০ লে উপযজিায় টেলিেক এর লিলেএস এর সাংখযা প্রায় ৪০০০লে। িতিমাযন 
টেলিেক এর টরলজটাডি িােক সাংখযা প্রায় ৩৮ িক্ষ।  প্রলতষ্ঠানলে সমূ্পণিভাযি  িাাংিাযদশী জনিি িারা 
পলরিালিত।  

িাাংিাযদযশর সকি প্রাযন্ত িসিাসরত প্রযতযক নাগলরযকর জনয টমািাইি ভযয়স, লডলজোি সালভিযসস এিাং 
টমািাইি ব্রডিযান্ড টসিা সাশ্রয়ী মূযিয প্রদান করা। 

২.৩.২ টেলিেক এর উযদ্দশয  
টদযশর সিিত্র টনেওয়াকি কভাযরজ প্রদান ও উযেখয াগয মাযকিে টশয়ার অজিযনর মাধযযম টেলিেক িাাংিাযদযশর 
শীষি স্থানীয় টমািাইি টনেওয়াকি অপাযরেরযদর মযধয অনযতম েযি। 

২.৩.৩ জনিি 

টেলিেক এর অনুযমালদত অগিাযনািাম অনু ায়ী জনিি ৬৫২ জন। এর লিপরীযত িতিমাযন ৫২০ জন  লনযয়ালজত 
আযছ এিাং এর মযধয Modernization and Expansion প্রকযল্প ৩৩ জন কমিরত আযছ।  

২.৩.৪ উযেখয াগয কা িক্রম 

 টেলিেক  াত্রার শুরু টথ্যক ও পরিতিী সমযয় টমািাইি-েু-টমািাইি Voice Call টসিা প্রদাযনর পাশাপালশ 
লিলভন্ন টসিা ট মন: BTCL ইনকালমাং-আউেযগালয়াং, SMS, GPRS/EDGE ডাো সালভিস, Friends & 

Family, Push Pull Services, Voice Mail Service, Bangla SMS, International SMS, Missed 

Call Alert, Malicious Call Blocking Services, ISD Voice কি, ইন্টারনযাশনাি টরালমাং, Value 

Added Service ইতযালদ টসিা প্রদান কযর আসযছ।  
 

 সিিত্র টেলিেক লসম ও লরিাজি সুলিধা প্রাপযতা লনলিতকরযণ লরযেইি পযয়ন্ট সাংখযা ৩৬ োজার েযত ৫৬ 
োজাযর উন্নীত করা েযয়যছ।  

 

 201৭-201৮ অর্ থবছরে টেলিেক বাাংিারেশ লিলিরেড ২টি নতুন গ্রাহক টেবা টকন্দ্র চালু করেরছ । ফরি বর্থিারন 

টেলিেক এে টিাে গ্রাহক টেবা টকন্দ্র 7৭টি এবাং গ্রাহক টেবা পরেন্ট 19টি । উক্ত 9৬টি টেবা টকন্দ্র ও টেবা 

পরেন্টগুরিা টেরশে েকি লবভাগ ও অলিকাাংশ টেিা জুরে অবলির্ । এছাড়া ১২১ নম্বযর ডায়াি কযর টেলিেক 
েযত ২৪  ণ্টা কি-টসন্টার সুলিধা পাওয়া  ায়।  

 

 ই- াইলিাং লসযটম িাইভ সাভিাযরর মাধযযম দাপ্তলরক ডাক ও নলথ্পত্র লিলনময় করা েযে। এর  যি 
দাপ্তলরক কাযজ গলতশীিতা িতলি টপযয়যছ। 
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 ERP এর আওতায় িাযজে, মানিসম্পদ িযিস্থাপনা এিাং প্রলকউরযমন্ট মলডউি িািু করা েযয়যছ। এর 
মাধযযম অনিাইযন িাযজে টপ্ররণ, প্রযয়াজনীয় ক্রয় কা িক্রম সম্পন্নকরণ এিাং কমিকতিাযদর টিতন/ভাতা ও 
অনযানয তথ্যালদ সাংরক্ষণ করা েযে। 

 টেলিেক দুগিম পািিতয এিাকায় টনেওয়াকি স্থাপযনর সরকাযরর লভশন িাস্তিায়যন অল্প সমযয়র মযধয ৩লে 
পািিতয টজিায় ২৫লে উপযজিায় সিকলেযতই টনেওয়াকি িািু কযরযছ। উযেখয, িতিমাযন পািিতয এিাকায় 
অলধকাাংশ িােক টেলিেক টমািাইি িযিোর করযছ। এছাড়া সুিরিযনর মত দুগিম স্থাযন সিিপ্রথ্ম এিাং 
একমাত্র টমািাইি টনেওয়াকি স্থাপন কযর টসিা প্রদান করযছ টেলিেক। 

 

 প্রযয়াজনীয় কালরগলর িযিস্থা িেযণর মাধযযম টেলিেক টনেওয়াযকি Call Spoofing টরাধ করা েযয়যছ। 

 

 লিভাগীয় ও টজিা সদর প িাযয় টেলিেযকর ৪লজ টনেওয়াকি স্থাপযনর পলরকল্পনা করা েযয়যছ ও িাস্তিায়যন 
কাজ িিযছ। টেলিেক গত ১৯ টফব্রুয়াল , ২০১৮ তাল যখ ১০ টকাটি োকা িাইযসন্স লফ প্রোন কয  ৪লর্ িাইযসন্স 

গ্রহি কয যে।  

 

 টেলিেক ‘মাযয়র োলস’ প্রকযল্পর মাধযযম সু্কযির টছযি-টমযয়যদর সরকালর িতলি প্রদাযনর জনয লিনামূযিয ১০ 
িক্ষ লসম লিতরণ কযরযছ। 

 

 নারীর ক্ষমতায়যনর িক্ষয টেলিেক মলেিাযদর মাযঝ লিনামূযিয ২০ িক্ষ ‘অপরালজতা’ লসম সারা টদযশ 
লিতরণ করযছ। ’অপরালজতা’ লসযম অতযন্ত সুিভ মূযিয কি ও ইন্টারযনে টসিা পাওয়া  াযে। 

 

 টেলিেক লজলপএ ৫ প্রাপ্ত টমধািীযদর লিনামূযিয ‘আগামী’ লসম প্রদান কযর থ্াযক। ‘আগামী’ লসযম নামমাত্র 
মূযিয কি ও ইন্টারযনে িযিোযরর সুলিধা টদওয়া েয়। 

 

 কযিজ ও লিশ্বলিদযািয় প িাযয়র তরুণ লশক্ষাথ্িীযদর টেলিেক ‘িণিমািা’ লসম প্রদান কযর থ্াযক। এই লসযম 
কি ও ইন্টারযনে িযিোযরর খরি টদযশর সিিলনম্ন। ‘উচ্চমাধযলমক উপিতলি প্রকযল্পর’ আওতায় লশক্ষাথ্িীযদর 
সরকালর িতলি প্রদাযনর জনয লিনামূযিয ১.৭৫ িক্ষ িণিমািা লসম লিতরণ করা েযয়যছ। 

 

 টেলিেক লসযমর মাধযযম  যর িযসই এখন িােকরা লিদুযৎ, পালন, গযাসসে লিলভন্ন ইউলেলিলে টসিার লিি 
প্রদান করযত পারযছন। ২০১৭-১৮ অথ্িিছযর টেলিেক টমািাইযির মাধযযম ২৩৮.১৩ িক্ষ ইউলেলিলে লিি 
পলরযশাধ করা েযয়যছ ।  

 

 লশক্ষা প্রলতষ্ঠানসে  গুরুত্বপূণি ভিনসমূযে ইন-লিলল্ডাং কাভাযরযজর জনয টেলিেক “স্মি টসি” প্লাে মি স্থাপন 
কযরযছ। 

 

 টেলিেক টনেওয়াকি এর সুষু্ঠ িািনা ও প িযিক্ষযণর জনয রমনা টেলিকম এক্সযিি ভিযন একলে টনেওয়াকি 
অপাযরশন্স টসন্টার (NOC) স্থাপন করা েযয়যছ  া টনেওয়াকি ত্রুলে লনণিয় ও লনরসযনর কাজ সেজ কযর 
লদযয়যছ।  
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

২.৩.৫ e-governance সে আথ্ি-সামালজক উন্নয়নমূিক টসিা কমিকান্ড 

SMS এর মাধযযম ভলতি: 
 

 ১০লে পািলিক লিশ্বলিদযািয়, প্রায় ৭০লে সরকালর ও টিসরকালর টমলডযকি কযিজ এিাং সকি উচ্চ 
মাধযলমক কযিজসে প্রায় টমাে ৫ িক্ষ (আযিদন সাংখযা) ছাত্র/ছাত্রী SMS পিলতযত শুধু ২০১৭ সাযিই 
প্রথ্মিষি ভলতি পরীক্ষার আযিদন  রম পূরণ ও ল  প্রদান কযরযছন। এ ছাড়া অনিাইযন প্রযিশপত্র এিাং 
পরীক্ষা টকযের জনয োলজরা খাতা টদওয়া েযয়যছ।  

 অনিাইযন ঢাকা লিশ্বলিদযািযয়র অলধভুি IBA এর MBA টপ্রািাযমর ভলতি আযিদন িেণ এিাং SMS এর 
মাধযম ল  িেণ করা েযয়যছ। এ ছাড়া অনিাইযন প্রযিশপত্র এিাং পরীক্ষা টকযের জনয োলজরা খাতা 
টদওয়া েযয়যছ। 

 লডপােিযমন্ট অি টেক্সোইি এর অন্তভুিি ৬লে প্রলতষ্ঠাযন লিএসলস ইন টেক্সোইি ইলিলনয়ালরাং ও লডযপ্লামা 
ইন টেক্সোইি ইলিলনয়ালরাং টকাযসি শুধু SMS এর মাধযযম ভলতির আযিদন ও ল  িেণ ও অনিাইযন 
প্রযিশপত্র টদওয়া েযয়যছ। 

 লডপােিযমন্ট অি টেকলনকযাি এডুযকশন এর অন্তভুিি সকি (প্রায় ৫০লে) সরকালর পলিযেকলনক 
ইনলটলেউে কযিযজর আযিদন এিাং ল  িেণ করা েযয়যছ । 

 লডপােিযমন্ট অি নালসিাং এর অন্তভুিি লিএসলস ইন নালসিাং, Diploma in Nursing, Diploma in Mid-

wifery টকাযসি SMS এর মাধযযম ভলতির আযিদন ও ল  িেণ করা েয়। এ ছাড়া SMS এর মাধযযম 
 িা ি প্রকাশ ও অনিাইযন প্রযিশ পত্র টদওয়া েযয়যছ। 

 Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) এর অন্তভুিি Diploma in Marine 

Technology টকাযসি SMS এর মাধযযম ভলতির আযিদন ও ল  িেণ ও SMS এর মাধযযম  িা ি প্রকাশ 
করা েযয়যছ। 

 অনিাইযন Armed Forces Medical College (AFMC), Army Medical College (AMC), Mili-

tary Institute of Science & Technology (MIST), Army Institute of Business Administration 

এর ভলতি পরীক্ষার আযিদন  রম পূরণ, SMS এর মাধযযম ল  িেণ, অনিাইযন ছলি ও স্বাক্ষর সম্বলিত 
প্রযিশপত্র প্রদান, পরীক্ষা টকযের জনয োলজরা খাতা প্রদান এিাং SMS এর মাধযযম  িা ি প্রকাশ করা 
েযয়যছ। 

SMS এর মাধযযম পরীক্ষার  িা ি: 
 

২০১৭ সাযি PEC, JSC, SSC ও HSC স্তযর প্রায় ২.১ টকালে টমািাইি ট ান িযিোরকারী SMS এর মাধযযম 
 িা ি টপযয়যছন। SMS এর মাধযযম National University, Bangladesh Public Service Commission 

কতত িক গতেীত পরীক্ষার  িা ি প্রদান করা েযয়যছ। 

 

অনিাইযন পরীক্ষার  িা ি: 
 

২০১৭, ২০১৮ সাযি SSC এিাং ২০১৭ সাযি PEC, JSC  ও HSC স্তযর ৩.২ টকালে অনিাইন িযিোরকারী 
অনিাইযন  িা ি টপযয়যছন। 

 

E-mail এর মাধযযম পরীক্ষার  িা ি: 
 

২০১৭-২০১৮ সাযির এসএসলস ও এইিএসলস পরীক্ষাথ্িীর কাগজ লিেীন  িা ি সাংলিষ্ট সু্কি/কযিযজর ই-
টমইযি টপ্ররণ করা েযয়যছ।  
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 িা ি সাংরক্ষণ: 
 

এসএসলস/সমমান (২০১৭ ও ২০১৮) ও এইিএসলস’র (২০১৭) ৪০ িক্ষালধক ছাত্র/ছাত্রীর টরজাি ডাো 
টেলিেক সাভিাযর িযিোরয াগয অিস্থায় সাংরক্ষণ করা েযয়যছ। পরীক্ষাথ্িীসে অলভভািক, সরকালর-টিসরকালর 
প্রলতষ্ঠান, লিশ্বলিদযািয় ও দূতািাসসে লিলভন্ন গুরুত্বপূণি প্রলতষ্ঠান টরজাি আকিাইভ (১৯৯৫-২০১৮) টথ্যক 
 িা ি জানযত পারযি।   

অনিাইন িাকলরর আযিদন: 
 

 অনিাইযন Bangladesh Public Service Commission (BPSC) এর Cadre এিাং Non Cadre পযদ 
আযিদন িেণ, SMS এর মাধযযম ল  িেণ, অনিাইযন প্রযিশপত্র এিাং পরীক্ষা টকযের জনয োলজরা খাতা 
প্রদান এিাং SMS এর মাধযযম  ি প্রকাশ করা েযয়যছ। 

 অনিাইযন NTRCA টিসরকালর লশক্ষক লনিন্ধন পরীক্ষার জনয িছযর প্রায় ৯ িক্ষ আযিদন িেণ, SMS 
এর মাধযযম ল  িেণ, অনিাইযন প্রযিশপত্র প্রদান এিাং SMS এর মাধযযম  ি প্রকাশ করা েযয়যছ। 

  অনিাইযন NTRCA Requisition and Recruitment এর আযিদন িেণ, অনিাইযন  িা ি প্রকাশ 
এিাং এসএমএস এর মাধযযম ল  িেণ করা েযয়যছ। 

 SMS-এর মাধযযম Bangladesh Air force (OCC, MODC, AIRMEN) এর আযিদন ল  িেণ করা 
েযয়যছ।  

 SMS-এর মাধযযম Bangladesh Army Soldier (Male & Female) এর আযিদন িেণ এিাং ল  িেণ 
করা েযয়যছ। এ ছাড়া SMS-এর মাধযযম Bangladesh Army এর কলমশন পযদ আযিদন ল  িেণ করা 
েযয়যছ। 

 SMS-এর মাধযযম Border Guard Bangladesh (BGB) অধীযন Soldier (Male & Female) এর 
আযিদন িেণ এিাং ল  িেণ করা েযয়যছ। 

 িাাংিাযদশ কত লষ িযাাংক, কমিসাংস্থান িযাাংক, িাাংিাযদশ পলরসাংখযান িুযযরা, লিলেলসএি, লজলেলসএি, লডলপলডলস, 
লপলজলসলি, ইলজলসলি, লিলসআইলস এিাং এসইএসআইলপযত জনিি লনযয়াযগর জনয অনযিইযন আযিদন িেণ 
এিাং SMS-এর মাধযযম ল  িেণ করা েযয়যছ। এছাড়া অনিাইযন প্রযিশপত্র লিতরণ করা েযয়যছ।  

 মাধযলমক ও উচ্চ মাধযলমক লশক্ষা অলধদপ্তযরর অধীযন লশক্ষক লনযয়াগ প্রলক্রয়ায় অনিাইযন আযিদন এিাং 
SMS-এর মাধযযম ল  িেণ করা েযয়যছ।  

 প্রাথ্লমক লশক্ষা অলধদপ্তযরর অধীযন লশক্ষক লনযয়াগ প্রলক্রয়ায় অনিাইযন আযিদন এিাং SMS-এর মাধযযম 
ল  িেণ করা েযয়যছ। 

 অনিাইযন Bangladesh Rural Electrification Board (BREB)-এ লনযয়াগ এর আযিদন, SMS-এর 
মাধযযম ল  িেণ এিাং অনিাইযন প্রযিশপত্র লিতরণ করা েযয়যছ। 

 SMS-এর মাধযযম Bangladesh Jail (BDJ) অধীযন Soldier (Male & Female) এর আযিদন িেণ 
এিাং ল  িেণ করা েযয়যছ। 

 অনিাইযন Post and Telecommunication Division, Cabinet Division, Security Services Divi-

sion, Ministry of Public Administration, Ministry of Commerce, Department of Agricultur-

al Extension, Economic Relations Division সে আরও অযনক সরকালর প্রলতষ্ঠাযনর লনযয়াগ এর 
আযিদন এিাং SMS-এর মাধযযম ল  িেণ ও অনিাইযন প্রযিশপত্র লিতরণ করা েযয়যছ। 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

ই-স্বাস্থযযসিা: 
 

কলমউলনলে লিলনযকর টসিার লিষযয় জনসাধারযণর মযধয সযিতনতা সতলষ্ট এিাং লিলনক েযত লিলকৎসা িেযণ 
উৎসালেত করার জনয মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর টরকডিকত ত ভযয়স িাম প িাযয় প্রায় ৩ (লতন) টকালে িােযকর Out 

Bound Dialer (OBD) এর মাধযযম টপৌঁযছ টদয়া েযয়যছ।   

টমািাইযির মাধযযম লিি পলরযশাধ ও লেযকে ক্রয়  

 টেলিেক সাংয াযগর মাধযযম পেী লিদুযৎতায়ন টিাডি-এর ৮০লে সলমলত িােক লিি আদাযয়র কা িক্রম আরম্ভ 
কযরযছ। এর  যি পেী লিদুযৎতায়ন টিাডি-এর িােকগণ িযাাংযকর দী ি িাইন এলড়যয় সেযজই তাযদর লিি 
জমা লদযত পারযছন।  

 টেলিেক লপ্র-টপইড  ট ান লদযয় দশিনাথ্িীগণ িঙ্গিনু্ধ টশখ মুলজিুর রেমান নযভা লথ্যয়োযরর ২ লদযনর অলিম 
লেযকে ক্রয় সে বদলনক ৫লে ‘টশা’-টত ২০০ লেযকে ক্রয় করযত পাযরন।  

২.৩.৬ টেলিেযকর রাজস্ব 

অথ্ি িছর  রাজস্ব রাজস্ব িতলি/(হ্রাস) % করপূিি িাভ (ক্ষলত) 
২০১৩-১৪ ৯৬৯.৯৬ ৪৩.৯৬% ৯৪.১৭ 
২০১৪-১৫ ৮৩৪.৪৭ (১৩.৮৮%) (৮০) 
২০১৫-১৬ ৯৮৬.০৭ ১৮.১৭% (৪১) 
২০১৬-১৭ ৭১৩.৩০ (২৭.৬৬%) (২৫৭.০৩) 
২০১৭-১৮ 

(আনঅলডযেড) ৪৮৭.৫৯ (প্রায়) (৩১.৬৪%) (প্রায়) (২৭৮.৩৭) (প্রায়) 

ডাক, টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলি মন্ত্রণািযয়র মাননীয় মন্ত্রী কতত িক টেলিেযকর কালরগলর সোয়তায় “লিকাশ” এর 
মাধযযম পেীলিদুযৎ িােকযদর লিি পলরযশাধ কা িক্রযমর শুভ উযিাধন।  
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ক্রলমক প্রকযে  নাম প্রাক্কলিত ব্যয় িতযমান অিস্থা 

১ টেলিেযকর ২লজ/৩লজ টনেওয়াকি আধুলনকীকরণ 
এিাং িাম প িাযয় সম্প্রসারণ ১ 
(উযেখয াগয কা িক্রম- ১৭০০ লে 2G লিলেএস এিাং 
১৫০০ লে 3G Node-B)  

৭০০ টকালে োকা িিমান 

২ 3G প্র ুলি িািুকরণ ও 2.5G টনেওয়াকি সম্প্রসারণ 
(য জ-২) 
(উযেখয াগয কা িক্রম- ৫০০ লে 2.5G লিলেএস, 
১২০০লে 3G Node-B) 

৬৭৫ টকালে োকা একযনক সভায় 
অনুযমালদত। প্রকযল্পর 
ঋণ িুলির লিষয়লে 
অথ্ি লিভাযগ 
প্রলক্রয়াধীন   

৩ ইউলনয়ন প িাযয় 3G টনেওয়াকি সম্প্রসারণ  
(উযেখয াগয কা িক্রম– 3G Node B - ৪০০০ লে) 

৩২০০ টকালে োকা প্রস্তালিত 

৪ টসৌর টিস টটশন স্থাপযনর মাধযযম দুগিম ও প্রতযন্ত 
অঞ্চযি টেলিেক টনেওয়াকি কভাযরজ 
শলিশািীকরণ  

৪০৬.১৮ টকালে োকা  লডলপলপ পলরকল্পনা 
কলমশযন প্রলক্রয়াধীন  

৫ টেলিেযক 4G টনেওয়াকি স্থাপযনর মাধযযম লিভাগীয় 
সদযর উচ্চ গলতর ব্রডিযান্ড টসিা িািুকরণ 
(উযেখয াগয কা িক্রম- 4G eNode B - ১১০০ লে) 

২০০ টকালে োকা পলরকলল্পত 

৬ োওর ও িীপ অঞ্চযি উচ্চ গলতর টমািাইি ব্রডিযান্ড 
টনেওয়াকি স্থাপন  

১৮৪.৫৮ টকলে োকা  প্রকল্প প্রণয়যনর কাজ 
িিযছ 

তথ্যসূত্রাঃ টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড 

ডাক ও টেলিয াগায াগ 

লিভাযগ  মাননীয় প্রলতমন্ত্রী 

ঢাকা  িনানীযত টেলিেযক  

কাস্টমা  টকয়া  টসন্টা  

উযিাধন কয ন। 

২.৩.৬ টেলিেযকর উন্নয়ন পলরকল্পনা 



ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 

 

6
5
 

িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 
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িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড (লিএসলসলসএি) ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর অধীযন 
একলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রলতষ্ঠান  া িাাংিাযদযশ আন্তজিালতক সািযমলরন কযািি এর িািনা ও 
রক্ষণাযিক্ষযণর দালয়ত্ব পািন করযছ এিাং িাাংিাযদশযক International Information Superhighway-র সাযথ্ 
সাং ুি টরযখযছ। ২০০৬ সাযি িাাংিাযদযশ সািযমলরন কযািি সাং ুলির পূযিি আন্তজিালতক টেলিয াগায াযগর 
টক্ষযত্র সযাযেিাইে লসযটম িযিোর েযতা। 
 

The Bangladesh Telegraph and Telephone Board (Amendment) Act, 2009 এর 5B ধারা িযি 
িযালন্ডাং টটশনসে সািযমলরন কযািিযক অধুনািুপ্ত লিলেলেলি টথ্যক আিাদা কযর “িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি 
টকাম্পালন লিলমযেড (লিএসলসলসএি)” নামক একলে নতুন টকাম্পালন গঠন করা েয়। ২৪ জুন ২০০৮ তালরযখ 
পািলিক লিলমযেড টকাম্পালন লেসাযি Registrar of Joint Companies and Firms (RJSC) লিএসলসলসএিযক 
Certificate of Incorporation এিাং Certificate of Commencement of Business প্রদান কযর। ৩০ জুন 
২০০৮ তালরযখ সরকাযরর সাযথ্ Vendors Agreement স্বাক্ষলরত েয় এিাং ০১ জুিাই ২০০৮ তালরখ েযত 
লিএসলসলসএি পািলিক লিলমযেড টকাম্পালন লেসাযি কা িক্রম শুরু কযর। গত ১৪ জুন ২০১২ তালরখ টকাম্পালনলে 
টশয়ার িাজাযর তালিকাভুি েয়।  

২.৪ িাাংিাযেশ সািযমল ন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড (লিএসলসলসএি) 

২.৪.১ লিএসলসলসএি এ  িক্ষ্য 

টেলিয াগায াগ এিাং ইন্টারযনে প্র ুলির কিযাণ সমূে সাধারণ জনগযণর টদারযগাড়ায় টপৌঁযছ টদয়া।   

২.৪.২ লিএসলসলসএি এ  উযেশ্য 

আন্তজিালতক ভযয়স ও ডাো সাংয াযগর টক্ষযত্র োই টকায়ালিলে, উচ্চ গলতসম্পন্ন ও স্বল্প মূযিযর িযান্ডউইডথ্ 
সরিরাে কযর িাাংিাযদশযক লিশ্ব টেলিয াগায াগ ও তথ্য মোসড়যক সািযমলরন কযািযির মাধযযম সাং ুি করা 
এিাং টেলিয াগায াগ ও তথ্য প্র ুলি টসিার সকি সুলিধা সাধারণ জনগযণর লনকে টপৌঁযছ টদয়া।  

২.৪.৩ টসিাসমূহ 

 IIG ও IGW িাইযসন্সধারী প্রলতষ্ঠান সমূেযক IPLC (International Private Lease Circuit) সালভিস 
প্রদান।  

 IIG িাইযসন্সধারী প্রলতষ্ঠানসমূেযক IP Transit Service প্রদান।  

 লিএসলসলসএি এর IIG িাইযসন্স এর অধীযন ISP-টদর IP Bandwidth প্রদান।  

 লিলভন্ন কযপিাযরে িােকযদর লিলেআরলস’র অনুযমাদন সাযপযক্ষ IPLC লিজ িাইন প্রদান।  

 লিএসলসলসএি এর স্থাপনাসমূযে টকা-টিাযকশন সালভিস প্রদান।  

২.৪.৪ র্নিি 

অনুযমালদত জনিি ১৭০ লে 

িতিমাযন কমিরত  ৯৫ জন 

শূনয পযদর সাংখযা ৭৫ লে 
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২.৪.৫ লিএসলসলসএি এ  কযািিসমূহ 

SEA-ME-WE-4 (SMW-4):   

িাাংিাযদশ SEA-ME-WE-4 (SMW-4) নামক সািযমলরন কযািি কনযসালেিয়াযমর সাযথ্  ুি েযয়লছি ২০০৫ 
সাযির নযভম্বর মাযস। এলশয়া, আলফ্রকা এিাং ইউযরাপ মোযদযশর ১৪লে টদযশর (লসঙ্গাপুর, মািযয়লশয়া, থ্াইিযান্ড, 
িাাংিাযদশ, ভারত, শ্রীিাংকা, পালকস্তান, সাং ুি আরি আলমরাত, টসৌলদআরি, লমশর, লতউলনলসয়া, আিযজলরয়া, 
ইতালি ও ফ্রান্স) ১৬লে প্রলতষ্ঠান SMW-4 কনযসালেিয়াম গঠন কযরযছ। লসঙ্গাপুর েযত ফ্রান্স প িন্ত এই সািযমলরন 
কযািি লিস্ততত। এই সািযমলরন কযািযির বদ িয (ব্রাঞ্চ কযািিসে) প্রায় ২০,০০০  লকযিালমোর। এই কযািি েযত 
িাাংিাযদশ এ প িন্ত সিিযমাে ৩০০ লজলিলপএস িযান্ডউইডথ্ িাভ কযরযছ।  

SEA-ME-WE-5 (SMW-5):   

গত ১০ টসযপ্টম্বর ২০১৭ তালরযখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উযিাধযনর মাধযযম িাাংিাযদশ আনুষ্ঠালনকভাযি লিতীয় 
সািযমলরন কযািি লসযটম SEA-ME-WE-5 এর িালণলজযক িযিোর শুরু কযর। SEA-ME-WE-5 সািযমলরন 
কযািি লসযটযম ১৭লে টদযশর টমাে ১৯লে টেলিয াগায াগ প্রলতষ্ঠান সাং ুি রযয়যছ। ২০,০০০ লক:লম: দী ি এই 
সািযমলরন কযািি লসযটম দলক্ষণ পূিি এলশয়া টথ্যক পলিম ইউযরাপ প িন্ত লিস্ততত।  লসযটমলের িতিমান ক্ষমতা 
২৪ টেরালিে/যসযকন্ড। এই কযািযির মাধযযম িাাংিাযদশ প িায়ক্রযম কমপযক্ষ ১৫০০ লজলিলপএস িযান্ডউইডথ্ িাভ 
করযি। এই কযািযির প্রতযালশত স্থালয়ত্বকাি ২৫ িছর।  

SEA-ME-WE-4 আন্তজিালতক সািযমলরন কযািি লসযটম-এর কযািি রুে  

SEA-ME-WE-5 আন্তজিালতক সািযমলরন কযািি লসযটম-এর কযািি রুে  
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২.৪.৫ লিএসলসলসএি এ  উযেখয াগ্য কা যক্রম ও অর্যন 

িযান্ডউইডথ্ িযিোর িতলি:  
 

সািযমলরন কযািযির মাধযযম িযান্ডউইডথ্ িযিোর জুন, ২০১৮ এ ৪৩৫ লজলিলপএস এ দাোঁলড়যয়যছ। আন্তজিালতক 
িযান্ডইউডথ্ এর িযিোর ২০০৯ সাি ৭.৫ লজলিলপএস েযত িতলি টপযয় লডযসম্বর ২০১৩-টত প্রায় ৩৮ লজলিলপএস 
েয়। পরিতিীযত ছয়লে International Terrestrial Cable (ITC) কা িক্রম শুরু করায় লিএসলসলসএি এর 
িযান্ডউইড্থ্ িযিোর লকছুো কযম ২৬ লজলিলপএস-এ টনযম আযস। এই পলরলস্থলত েযত উিরযণর জনয 
লিএসলসলসএি িযান্ডউইড্থ্ এর মূিয হ্রাস ও িােকযসিার মান িতলি’সে নানালিধ পদযক্ষপ িেযণর  যি টদযশর 
টমাে িযান্ডউইডথ্ িযিোযরর সাযথ্ সাযথ্ লিএসলসলসএি এরও িযান্ডউইডথ্ িযিোর িতলি টপযয়যছ। িতিমাযন 
লিএসলসলসএি টদযশ িযিহৃত িযান্ডউইডযথ্র ৬৫% এরও টিশী সরিরাে করযছ।   

 

টদশযক লিতীয় সািযমলরন কযািযি সাং ুিকরণ: 
 

িাাংিাযদযশ একলে মাত্র সািযমলরন কযািি (SEA-ME-WE-4) থ্াকায় প্রযয়াজনীয় Redundancy লনলিতকরন 
এিাং টদযশ ক্রমিধিমান িযান্ডউইডযথ্র িালেদা পূরযণর জনয লিতীয় সািযমলরন কযািি টনেওয়াকি এর  সাযথ্ 
সাং ুি েওয়ার িযক্ষ সরকার ২০১১ সাযি উযদযাগ িেণ কযর। টস টমাতাযিক িাাংিাযদশ SEA-ME-WE-5 
নামক সািযমলরন কযািি কনযসালেিয়াম এর সাযথ্ গত ৭ই মািি ২০১৪ লি: তালরযখ Construction & Mainte-

nance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর কযর এিাং এ সাংক্রান্ত “আঞ্চলিক সািযমলরন টেলিয াগায াগ প্রকল্প, 
িাাংিাযদশ” প্রকল্পলে ১২ই টম, ২০১৫ তালরযখ একযনক সভায় অনুযমালদত েয়। পেুয়াখািী টজিার কুয়াকাোয় 
লিতীয় সািযমলরন কযািি স্থাপযনর কাজ টশষ কযর মািি ২০১৭ েযত এই কযািযির মাধযযম পরীক্ষামূিকভাযি 
িযান্ডউইডথ্ িযিোর শুরু করা েয়। গত ১০ই টসযপ্টম্বর ২০১৭ লিাঃ তালরযখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লভলডও 
কন াযরযন্সর মাধযযম লিতীয় সািযমলরন কযািি িযালন্ডাং টটশন ও িাাংিাযদযশ SEA-ME-WE-5 সািযমলরন 
কযািি লসযটযমর শুভ উযিাধন ট াষণা কযরন। িতিমাযন এই লিতীয় সািযমলরন কযািি প্রথ্ম সািযমলরন 
কযািযির পাশাপালশ িালণলজযকভাযি িযান্ডউইডথ্ পলরিেণসে দুয িাগকািীন সমযয় প্রথ্ম সািযমলরন কযািযির 
লিকল্প লেযসযি স িভাযি িযিহৃত েযে।   
 

িযান্ডউইডথ্ এর মূিয হ্রাস: 
 

জনগযণর জনয ইন্টারযনযের িযয় হ্রাযস সরকাযরর পদযক্ষযপর অাংশ লেসাযি সরকাযরর লনযদিযশ লিএসলসলসএি, 
Wet segment-এ িযান্ডউইডযথ্র মূিয ছয়িার কলমযয়যছ। সিিযশষ পদযক্ষপ লেসাযি লিএসলসলসএি এর IP 
িযান্ডউইডযথ্র নতুন েযালর  ১৯ জুন ২০১৮ লি: তালরযখ অনুযমালদত েযয়যছ  া ১িা জুিাই, ২০১৮ তালরখ েযত 
কা িকর েযয়যছ। নতুন েযালর  অনু ায়ী ১০ লজলিলপএস টিযভি এ আইআইলজর জনয ইন্টারযনে িযান্ডউইডথ্ এর 
মূিয প্রলত এমলিলপএস সযিিাচ্চ ৫৬৫ োকা (ঢাকায়) এিাং সিিলনম্ন ৪২৫ োকা (ঢাকা) এিাং আইএসলপর জনয 
সযিিাচ্চ ৫০০ োকা (ঢাকায়) ও সিিলনম্ন ৪৭০ োকা (ঢাকা)। তাছাড়া IPLC ো  সালকিযের (SMW-4 এর মাধযযম) 
মূিয ১০ লজলিলপএস টিযভযি প্রলত এমলিলপএস ৩০০ োকা এিাং  ুি সালকিযের (SMW-5 এর মাধযযম) মূিয 
৩৫০ োকা লনধিারণ করা েযয়যছ। উযেখয, IPLC ও ইন্টারযনে িযান্ডউইডযথ্র টক্ষযত্র ১০ লজলিলপএস এর অলধক 
কযাপালসলের জনয মূিয আরও কম লনধিালরত রযয়যছ।  

 

আন্তজিালতক ইন্টারযনে টগেওযয়: 
স্বল্প মূযিয উন্নতমাযনর ইন্টারযনে টসিা প্রদাযনর িযক্ষ জুিাই ২০১৩ মাস টথ্যক লিএসলসলসএি-এর ইন্টারযনে 
টগেওযয় সালভিস শুরু েয়। িতিমাযন লিএসলসলসএি এর ঢাকা, িট্টিাম ও কক্সিাজার -এ ডাো টসন্টার ও PoP 
(Point of Presence) স্থাপযনর মাধযযম সািযমলরন কযািি সালভিযসর আওতায় স্বল্প মূযিয আইলপ িযান্ডউইডথ্ 
সরিরাে করযছ।  
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গত ১০ টসযপ্টম্বর ২০১৭ তালরযখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লভলডও কন াযরযন্সর মাধযযম লিতীয় সািযমলরন কযািি 
িযালন্ডাং টটশন ও িাাংিাযদযশ SEA-ME-WE-5 সািযমলরন কযািি লসযটযমর শুভ উযিাধন ট াষণা কযরন।  

২.৪.৬ লিএসলসলসএি এ  ভলিষ্যৎ পল কেনা 

তততীয় সািযমলরন কযািযি  ুিকরণ:  
 

িাাংিাযদশ সিিপ্রথ্ম ২০০৬ সাযি SEA-ME-WE-4 সািযমলরন কযািযি সাং ুি েয়। উি সািযমলরন কযািযির  
িাই োইম আনুমালনক ২০ িছর েওয়ায় ২০২৫ সাযির মযধয এর সক্ষমতা হ্রাস টপযত পাযর। টস লিষয়লে 
লিযিিনা কযর লিএসলসলসএি প্রথ্ম সািযমলরন কযািযির লিকল্প লেসাযি অলধক ক্ষমতা ও উন্নততর প্র ুলির 
তত তীয় সািযমলরন কযািযি সাং ুলির উযদ্দযশয লিএসলসলসএি টিষ্টা শুরু কযরযছ।  

 

টনপাি, ভুোন ও মায়ানমার এ িযান্ডউইডথ্ প্রদান: 
 

ভুোযনর পাশাপালশ টনপাি ও মায়ানমাযর সািযমলরন কযািি িযান্ডউইডথ্ এর িালেদা রযয়যছ এিাং এই টদশগুলি 
লিলভন্ন সমযয় িাাংিাযদশ েযত িযান্ডউইডথ্ ক্রযয়র আিে প্রকাশ কযরযছ। ভারযতর উির পূিিাঞ্চযির প্রযদশসমূযে 
িযান্ডউইডথ্ লিজ প্রদাযনর পরিতিী পদযক্ষপ লেসাযি এই লতনলে টদযশ িযান্ডউইডথ্ সালভিস প্রদাযনর পলরকল্পনা 
লিএসলসলসএি এর রযয়যছ। টনপাি ও ভুোন এিাং আন্তজিালতক অপাযরেরযদর লনকে উিতি কযাপালসলে লিজ 
প্রদান করযি সািযমলরন কযািযির িযান্ডউইডথ্ িযিোর িতলি পাযি এিাং টদশ বিযদলশক মুদ্রা অজিন করযি।   

২.৪.৭ লিএসলসলসএি এ   ার্স্ব আয় 

  ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
রাজস্ব আয় (যকালে 

োকা) 
৮৩.৭৮ ১২১.৪৫ ১২৪.৮৪ ৭৫.৩৭ ৬১.৫৮ ৬৬.২৭ ১০৩.৬৭ ১৪০.৫০ 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

লিগত অথ্িিছরসমূযে লিএসলসলসএি এর রাজস্ব আয় 

কুয়াকাোস্থ সািযমলরন 
কযািি িযালন্ডাং টটশযন 
SEA-ME-WE-5 এর 
 ন্ত্রণাাংশ স্থাপযনর পর 
পরীক্ষা করা েযে। 

কুয়াকাোস্থ সািযমল ন 

কযািি ল্যালডাং টস্টশযন  

প্রধান ভিন।  

তথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড (লিএসলসলসএি) 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিলমযেড ১৯৬৭ সাযি তৎকািীন সরকার ও টমসাসি লসযমন্স এলজ, পলিম জামিালনর ট ৌথ্ 
উযদযাযগ ‘টেলিয ান ইন্ডালেজ কযপিাযরশন’ নাযম  াত্রা শুরু কযর। ১৯৭৩ সাযি গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংিাযদশ সরকার 
এিাং লসযমন্স এলজ’র মযধয একলে নতুন িুলির পলরযপ্রলক্ষযত প্রলতষ্ঠানলে ‘টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিলমযেড’-এ 
পলরণত েয়। ২০০৮ সাযি লসযমন্স এলজ তাোঁযদর সকি টশয়ার ডাক ও টেলিয াগায াগ মন্ত্রণািয়যক েস্তান্তর কযর। 

২০১০ সাযি এলে টরলজোর অি জযয়ন্ট টক টকাম্পালনযত লনিলন্ধত েয়। প্রলতষ্ঠানলের অনুযমালদত মূিধন ৫০০ 
টকালে োকা এিাং পলরযশালধত মূিধন প্রায় ৮ টকালে ৬৮ িক্ষ োকা। 

২.৫ টেলিয ান লশল্প সাংস্থা লিলমযেড (যেলশস) 

২.৫.১ টেলশস এর উযদ্দশয 
ক) িাাংিাযদশযক টেলিয াগায াগ খাযত স্বলনভির করার িযক্ষ টেলিয ান এক্সযিি, লডলজোি টেলিয ান টসে ও  

সাংলিষ্ট  ন্ত্রপালতর প্রযয়াজন লমোযনা;  
খ) কালরগলর জ্ঞাযনর উন্নলত সাধন, কালরগলর জ্ঞান েস্তান্তর, আধুলনক িযিস্থাপনায়  ন্ত্রপালত উৎপাদন এিাং 

লনয়ন্ত্রণ; 
গ) আমদালন লনভিরশীিতা হ্রাস; এিাং  
 ) লডলজোি িাাংিাযদশ গড়ার িযক্ষ স্বল্পমূযিয িযাপেপ, টনেিুক ও টনােিুক উৎপাদন। 

২.৫.২ ব্যিসা  প্রকত লত 

প্রলতষ্ঠার পর েযত দী িসময় টেলশস ইএমলড টেলিয ান এক্সযিি উৎপাদন ও স্থাপন, এনািগ লপএলিএক্স, 
টেলিয ান টসে,  যাক্স টমলশন, লডলপ/লসলে িক্স, টকলিযনে এিাং আনুষলঙ্গক টেলিয াগায াগ  ন্ত্রপালত উৎপাদন 
করত। িতিমাযন লডলজোি টেলিয ান টসে, লডলজোি লপএলিএক্স, িযাপেপ, মালি- াাংশনাি লডলজোি এনালজি 
লমোর এিাং টমািাইি িযাোলর ও িাজিার উৎপাদন/সাংয াজন কযর লিক্রয়/যসিা প্রদান করযছ। 

২.৫.৩ িতিমান কামিকাে 
লডলজোি টেলিয ান টসে: 
 

টেলশস লিলভন্ন সরকালর, আধা-সরকালর, স্বায়িশালসত, টিসরকালর প্রলতষ্ঠান ও জনসাধারযণর মযধয লিক্রযয়র জনয 
িতিমাযন ৩(লতন)লে মযডযির লডলজোি টেলিয ান টসে, ২(দুই)লে মযডযির টটযনা টসে ও ২(দুই)লে মযডযির 
কিার আইলড টেলিয ান টসে সাংয াজন/উৎপাদন ও লিপণন করযছ। ২০১৭-১৮ অথ্িিছযর লিলভন্ন মযডি ও 
প্রকত লতর লডলজোি টেলিয ান টসযের উৎপাদন ও লিক্রযয়র পলরসাংখযান লনম্নরূপ- 

উৎপাদন লিক্রয় মজুদ 
৭৩৫২ লে ৬,৮৭৯ লে ৩৫৫ লে 

Private Automatic Branch Exchange (PABX): 

 িাাংিাযদশ জাতীয় সাংসদ সলিিািযয়র জনয ২০০০ িাইন (৩০০০ িাইন প িন্ত িধিনয াগয) লিলশষ্ট Digital 

PABX System (NEC Brand SV9500 Model) সরিরাে, স্থাপন ও িািুকরণ কাজ সম্পন্ন েযয়যছ।  

 িঙ্গভিন এর জনয কিার আইলড সুলিধাসে অতযাধুলনক ৩২ িাইন লিলশষ্ট NEC Brand SL1000 Model 

IP Based Intercom System সরিরাে, স্থাপন ও িািুকরণ  এিাং িতিমাযন িযিহৃত ৩০০ িাইন লিলশষ্ট 
লপএলিএক্সযক (KAREL DS200) ৫০০ িাইযন িলধিতকরণ কাজ টশষ প িাযয় আযছ।  
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 সযার সলিমুোে টমলডকযাি কযিজ োসপাতাযি স্থালপত লপএলিএক্স এর সাযথ্ ইন্টারকম টেলিয ান সাংয াগ 
এর জনয অভযন্তরীণ সারয স ওয়যালরাং এিাং প্রযয়াজনীয় টমরামত কাযজর মািামাি সরিরাে ও স্থাপন কাজ 
সম্পন্ন করা েযয়যছ। 

 

 মলন্ত্রপলরষদ লিভাগ এ (KAREL DS200) ইন্টারকম ৩০ িাইন িধিন, ৫০ টপয়ার এলরয়াি কযািি স্থাপনসে 
অনযানয কাজ সম্পন্ন েযয়যছ।  

 

 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণািযয়র জনলনরাপিা লিভাযগ ০+৯৬ িাইন লিলশষ্ট NEC SL-1000 মযডি এর PABX লসযটম 
সরিরাে, স্থাপন এিাং ১৪০লে টেলিয ান িাইযনর সারয স ওয়যালরাং কাজ সম্পন্ন েযয়যছ।  

 

 িাাংিাযদশ ইোত ও প্রযকৌশি কযপিাযরশন, ঢাকা এর জনয ১০+৯৬ িাইন লিলশষ্ট NEC SL-1000 মযডি 
এর PABX লসযটম সরিরাে, স্থাপন এিাং ১০০লে টেলিয ান িাইযনর সারয স ওয়যালরাং কাজ সম্পন্ন 
েযয়যছ।    

 

 NBR-এ ৩০+২৫০ িাইনলিলশষ্ট লপএলিএক্স লসযটম এর জনয ৭০ িাইন (২০/১০ টপয়ার) সুইি টিাডি 
কযািি স্থাপন এিাং লভআইলপ টেলিয ান এর জনয ৩০ িাইন আভযন্তরীণ সায িস ওয়যালরাং কাজ সম্পন্ন 
েযয়যছ।         

 

 NBRএ ৩০+২৫০ িাইনলিলশষ্ট লপএলিএক্স লসযটম এর জনয ১০ লে পযানাসলনক টেলিয ান টসে, একলে ST
-26, একলে ST-20 এিাং একলে নতুন সাংয াগ িাইন এর জনয অভযন্তরীণ সারয স ওয়যালরাং কাজ সম্পন্ন 
েযয়যছ।  

 

 লঝনাইদে টেক্সোইি ইলিলনয়ালরাং কযিজ স্থাপন প্রকযল্প ১২+১০০ িাইনলিলশষ্ট লপএলিএক্স লসযটম ও 
তৎসাংলিষ্ট মািামাি এিাং অভযন্তরীণ সারয স ওয়যালরাং কাজ সম্পাদযনর জনয কা িাযদশ পাওয়া লগয়াযছ।  

 

 ঢাকা টমলডকযাি কযিজ োসপাতাযির জনয ১৬+৬০০ িাইনলিলশষ্ট লপএলিএক্স লসযটম সরিরাে, স্থাপন ও 
িািুকরযণর লনলমযি কা িাযদশ পাওয়া লগযয়যছ।  

 

 তথ্য ও ট াগায াগ প্র ুলি অলধদপ্তর-এর প্রধান কা িািযয়র জনয ১০+১০০ িাইনলিলশষ্ট (১২৮ িাইন প িন্ত 
িধিনয াগয)  লপএলিএক্স লসযটম সরিরাে, স্থাপন ও িািুসে আভযন্তরীণ সায িস ওয়যালরাং কাজ সম্পাদযনর 
জনয কা িাযদশ পাওয়া লগযয়যছ।  

টদাযয়ি িযাপেপ সাংয াজন ও লিপণন: 
 

িাাংিাযদযশ স্বল্পমূযিযর িযাপেপ সাংয াজন/উৎপাদন ও লিপণযনর িযক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১১ অযক্টাির, 
২০১১ িঙ্গিনু্ধ আন্তজিালতক সযম্মিন টকযে টেলিয ান লশল্প সাংস্থা কতত িক সাংয ালজত টদাযয়ি ব্রযাযন্ডর িযাপেপ 
লিতরণ ও িাজারজাতকরযণর কা িক্রম শুভ উযিাধন কযরন। টেলশস এ  ািত টমাে ১১লে মযডযির টদাযয়ি 
িযাপেপ উৎপাদন/সাংয াজন কযরযছ। টসগুযিা মাযনর লদক টথ্যক িাজাযর সুনাম অজিন কযরযছ এিাং আরও 
উন্নততর টেলসল যকশযনর Core i7 প্রযসসর সমতি টদাযয়ি িযাপেযপর পরিতিী মযডি িাজারজাত করা েযে।  

২০১৭-১৮ অথ্িিছযর DOEL S1561 মযডযির ৩০০লে এিাং DOEL Advanced Core i5  মযডযির ১০০লে 
িযাপেপ সাংয াজন করা েযয়যছ। নতুন উৎপালদত ও মজুযদ থ্াকা িযাপেপ লিক্রয় এর লিত্র লনম্নরূপ- 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

২০১৭-১৮ অথ্িিছযর টেলশস কতত িক িযাপেপ লিক্রযয়র লিত্র: 

িযাপেপ মযডি লিক্রয়কত ত ইউলনে 
সাধারণ লিক্রয় 
Advance 1612 i5 ৯ 
Advance 1612 i5 ৮ 
Standard 2603 ৪৬ 
Standard 2603 ১১ 
Standard 2603 ১ 
Basic T105 ২ 
Basic T105 ২ 
এযক্সসলরজ 
Pendrive ৮৯৩ 
Mouse ২ 
Bag ৪ 
Windows 8.1 ১ 
কযপিাযরে লিক্রয় 
Advance 1612 i7 ২৪ 
Advance 1612 i5 ১৩৫ 
Advance 1612 i3 ৩০০ 

লমোর প্লান্ট: 
 

২০১৭-১৮ অথ্িিছযর টডসযকা টথ্যক ১ িক্ষ লডলজোি লপ্রযপইড এনালজি লমোযরর কা িাযদশ পাওয়া লগযয়লছি  ার 
টপ্রলক্ষযত ৬০,১০০লে লমোর সাংয াজন কযর সরিরাে করা েযয়যছ। অিলশষ্ট ৩৯,৫০০লে এিাং নারায়ণগি পেী 
লিদুৎ সলমলত-১ টথ্যক কা িাযদশপ্রাপ্ত ১৫,৫০০লে লডলজোি লপ্র-টপইড লমোর সাংয াজন করা েযয়যছ  া ২০১৮-১৯ 
অথ্িিছযর টডসযকা  ও নারায়ণগি পেী লিদুযৎ সলমলত-১ টক সরিরাে করা েযি।  

টমািাইি িযাোলর ও িাজিার প্লান্ট:  
 

২০১৮-১৯ অথ্িিছযর টেলশযসর টমািাইি িযাোলর ও িাজিার প্লান্ট এ ১,১১,৪৮৬লে টমািাইি িযাোলর ও িাজিার 
সাংয াজন করা েযয়যছ এিাং ৮৯,৩৬৭ লে টমািাইি িযাোলর ও িাজিার লিক্রয় করা েযয়যছ।  
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২.৫.৪ ভলিষযৎ পলরকল্পনা 
 টেলশস-এ Solar panel, POS Machine ও Finger Vein Machine উৎপাদন/সাংয াজন ও 

িাজারজাতকরযণর কা িক্রম োযত টনয়া েযয়যছ। 

 িতেির পলরসযর লপএলিএক্স উৎপাদন/সাংয াজন ও িাজারজাতকরযণর িযিস্থা িেণ করা েযয়যছ। এছাড়া 
পযানাসলনক টেলিয ান টসযের টকলসাং, িযাোলরর টকলসাং, টডস্কেযপর টকলসাং, টপনড্রাইভ, মাউস এিাং 
ইউলপএস উৎপাদন কা িক্রম িেণ করা েযি।  

 টেলশযসর িযাপেপ উৎপাদযনর গুনগতমান িতলির জনয উন্নতমাযনর মাদারযিাডিসে সিিযশষ প্র ুলির ইযন্টি 
প্রযসসর (৮ম ও ৯ম প্রজন্ম) িযিোরসে টটাযরজ ক্ষমতা  িতলি করা  েযে।  এছাড়া  আগামী  ২০১৮-১৯ 
অথ্ি  িছর  টথ্যক স্বল্পমূযিযর উচ্চ প্র ুলি সম্পন্ন িযাপেপ লিপণন করার উযদযাগ িেণ করা েযয়যছ।  

 িতিমাযন সারাযদযশ ১৪লে িােক টসিা টকযের মাধযযম িযাপেপ লিপণন ও িােক টসিা টদওয়া েযে  এিাং 
ঢাকা শেযর আরও ০২ লে লিক্রয় ও টসিা টকে টখািার উযদযাগ িেণ করা েযয়যছ। লিক্রয় ও টসিা টকযের 
সাংখযা িতলির কা িক্রম িিযছ।  

 পেী লিদুযৎ সলমলত, পেী লিদুযতায়ন টিাডি, টডসযকা, লডলপলডলস ইতযালদ লিদুযৎ লিতরণ টকাম্পালনসমূযে 
লডলজোি স্মােি লপ্রযপইড এনালজি লমোর সরিরাে করার পলরকল্পনা োযত টনয়া েযয়যছ। 

ক্রলমক অথ্ি িৎসর আয়  
(িক্ষ োকা) 

িযয়  
(িক্ষ োকা) 

িাভ/(ক্ষলত) 
(িক্ষ োকা) 

১ ২০১১-২০১২ ৫,৮৬৯.২৭     ৫,৮০৭.৭০  ৬১.৫৭ 
২ ২০১২-২০১৩ ১০,৫০৮.৩১ ১০,৪৫২.৩৬ ৫৫.৯৫ 
৩ ২০১৩-২০১৪ ৬,৩১৩.৮৮ ৬,২৫৯.২৩ ৫৪.৬৫ 
৪ ২০১৪-২০১৫ ৬,৫২৪.১৫     ৬,৪৬৩.৪৫  ৬০.৭০ 
৫ ২০১৫-২০১৬ ১১,৪৬৮.৫৮ ১১,৩৮৯.২০ ৭৯.৩৮ 
৬ ২০১৬-২০১৭ ২৮,১৩৭.৬০ ২৭,৮৪৭.৫৩ ২৯০.০৭ 
৭ ২০১৭-২০১৮ ৮,৮২৭.৯৮ ৮,৭৭৯.০৯ ৪৮.৮৯ 

২.৫.৫ টেলশস এর রাজস্ব আয় ও িযয় 

টেলিয ান লশল্প সাংস্থার প্রধান কা িািয় ও  যাক্টলর 

তথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ টেলিয ান লশল্প সাংস্থা (যেলশস) 
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িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড  
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড (িাযকলশ) ১৯৬৭ সাযির তৎকািীন সরকার এিাং পলিম জামিালনর টমসাসি 
লসযমন্স এলজ এর ট ৌথ্ উযদযাযগ খুিনায় স্থালপত েয়। ১৯৭২ সাি টথ্যক এ প্রলতষ্ঠানলে িালণলজযকভাযি আন্তজিালতক 
মানসম্পন্ন টেলিয াগায াগ কপার কযািি উৎপাদন কযর টদযশর ১০০% িালেদা পূরণ কযর আসযছ। িতিমান 
প্র ুলির উন্নলতর ধারার সাযথ্ সমন্বয় টরযখ অপলেকযাি  াইিার কযািি-এর ক্রমিধিমান িালেদা লিযিিনায় 
িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড  জুিাই-২০১১ টথ্যক িালণলজযকভাযি অপলেকযাি  াইিার কযািি উৎপাদন শুরু 
কযরযছ। অপলেকযাি  াইিার কযািি সাংয াযগ িযিহৃত HDPE Silicon Duct-এর িযাপক িালেদার কথ্া লিযিিনা 
কযর ২০১৫-২০১৬ অথ্ি-িছযর HDPE Silicon Duct বতলরর প্লযান্ট স্থাপন করা েয়  া লিগত টসযপ্টম্বর, ২০১৬ 
েযত পূণিমাত্রায় উৎপাদযন আযছ। প্রলতষ্ঠানলের অনুযমালদত মূিধন ২০০ টকালে োকা এিাং ইসুযকত ত মূিধন প্রায় 
৮.০৩ টকালে োকা। 

২.৬ িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড (িাযকলশ) 

২.৬.৩ উৎপালদত পণযসমূে ও িালষিক উৎপাদন ক্ষমতা 

উৎপালদত পণয উৎপালদত পযণযর প্রকত লত স্থালপত ক্ষমতা 
িতিমাযন 

অজিনয াগয ক্ষমতা 

টেলিয ান কপার 
কযািি  

২ েযত ২৪০০ টজাড়া প িন্ত আমিাডি ও নন-
আমিাডি কযািি, এলরয়াি কযািি, ইন্সেযিশন 
কযািি, সািযমলরন কযািি, জাম্পার ওয়যার, 
লে.আই.লপ কযািি, ড্রপ ওয়যার ইতযালদ।  

১.২৫ িক্ষ 
কন্ডাক্টর 

লকযিালমোর  

১.০ িক্ষ কন্ডাক্টর 
লকযিালমোর 

অপলেকযাি  াইিার 
কযািি  

২ েযত ১২  াইিার ইউলনলেউি আমিাডি ও নন-
আমিাডি কযািি, ১২ েযত ২১৬  াইিার োযন্ডড 
িুজলেউি আমিাডি ও নন-আমিাডি কযািি।  

১০,০০০ 
লকযিালমোর  

৮,০০০ লকযিালমোর  

এইিলডলপই 
লসলিকন ডাক্ট  

৩২/২৬ লমলম, ৩৪/২৮ লমলম, ৪০/৩৩ লমলম, 
৫০/৪২ লমলম ও ৬৩/৫২ লমলম িযাযসর ডাক্ট।  

১,৪৫০ 
লকযিালমোর 

১,২০০ লকযিালমোর 

২.৬.১ িাযকলশ’র িক্ষয 

লডলজোি িাাংিাযদশ গড়ার িযক্ষ আধুলনক টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলি উন্নয়যন সোয়ক প্রলতষ্ঠান গযড় টতািা।  

২.৬.২ িাযকলশ’র উযদ্দশয 

 অপলেকযাি  াইিার কযািি প্লযাযন্টর উৎপাদন ক্ষমতা িতলিসে HDPE Silicon Duct বতলর কযর টক্রতাযক 
 থ্াসমযয় সরিরাে করা এিাং আমদালন লনভিরতা কলমযয় টদযশর অথ্িনীলতযত অিদান রাখা।  

 

 টদযশ ক্রমিধিমান িালেদার লভলিযত িাযকলশযত বিদুযলতক ওভারযেড কন্ডাক্টর, সালভিস ড্রপ কযািি এিাং 
টিয়ার/ইনসুযিযেড ওয়যার মযানু যাকিালরাং প্লান্ট স্থাপন করা। 
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২.৬.৪ গত অথ্িিছযর উযেখয াগয কা িক্রম 

 ২০১৭-১৮ অথ্ি িছযরর জনয িাযকলশ-টত টেলিয ান কপার কযািি, অপলেকযাি  াইিার কযািি ও 
এইিলডলপই লসলিকন টকার ডাযক্টর উৎপাদন িক্ষযমাত্রা লনধিারণ করা েয়  থ্াক্রযম ৩৫,০০০ কন্ডাক্টর 
লকযিালমোর, ৬,০০০ লকযিালমোর ও ১২০০ লকযিালমোর  ার লিপরীযত উৎপাদন েযয়যছ  থ্াক্রযম 
৭৮,৬০৮.৭৫২ কন্ডাক্টর লকযিালমোর; ৬,৪২৯.৪৩৩ লকযিালমোর ও ১,১৭৬.৭৬৮ লকযিালমোর। 

 লিলেলসএি-এর ’’১০০০লে ইউলনয়ন পলরষযদ অপলেকযাি  াইিার কযািি টনেওয়াকি উন্নয়ন প্রকল্প’’ এর 
অধীন  ২০১৭-১৮ অথ্িিছযর টমাে ৯৭.২২৬ লক.লম. কযািযির (মূিয প্রায় ১.০৫ টকালে োকা) িালেদার 
শতভাগ সরিরাে করা েযয়যছ। 

 লিলেলসএি-এর ‘‘উপযজিা প িাযয় অপলেকযাি  াইিার কযািি টনেওয়াকি উন্নয়ন’’ প্রকল্প টথ্যক টমাে 
২,৩৯৩ লকাঃলমাঃ (মূিয ভযােসে প্রায় ৩৫.১০ টকালে োকা) অপলেকযাি  াইিার কযািযির ক্রয়াযদযশর 
লিপরীযত লসাংেভাগ সরিরাে করা েযয়যছ।  

 লিলেলসএি-এর অধীন টমযট্রাযরি প্রকল্পসে অনযানয লিলভন্ন সাংস্কার ও উন্নয়ন খাত টথ্যক ২০১৭-১৮ 
অথ্িিছযর প্রাপ্ত ৭৮,৬০০ কন্ডাক্টর লকযিালমোর টেলিয াগায াগ কপার কযািযির িালেদা শতভাগ পূরণ করা 
েযয়যছ।   

 লিলেলসএি এর ’’১০০০লে ইউলনয়ন পলরষযদ অপলেকযাি  াইিার কযািি টনেওয়াকি উন্নয়ন প্রকল্প’’ ও 
‘‘উপযজিা প িাযয় অপলেকযাি  াইিার কযািি টনেওয়াকি উন্নয়ন’’ প্রকল্প টথ্যক  ২০১৭-১৮ অথ্িিছযর  
৪০/৩৩ লম.লম. সাইযজর ১,৭৩১ লকযিালমোর এইিলডলপই লসলিকন টকার ডাক্ট এর ক্রয়াযদশ পাওয়া টগযছ 
 ার লিক্রয় মূিয ১১.৯৩ টকালে োকা। ক্রয়াযদযশর লিপরীযত প্রায় ৯৩২ লকযিালমোর ডাক্ট সরিরাে করা 
েযয়যছ। 

 অপলেকযাি  াইিার কযািি ও এইিলডলপই লসলিকন টকার ডাক্ট-এর িাজারজাতকরণ আরও গলতশীি 
করযত টদশীয় িযিোরকারীযদর সাযথ্ সািিক্ষলণক ট াগায াগ অিযােত আযছ। এরই ধারািালেকতায় 
লিলেলসএি, লপলজলসলি, িাাংিাযদশ টসনািালেনী, টনৌিালেনী, লিমানিালেনী ও টিসরকালর প্রলতষ্ঠান টমসাসি 
সালমে কলমউলনযকশন্স,  াইিার এে টোম লিাঃ, ব্রাদাসি কনোকশন, োলমদা টট্রডাসি, িামীণয ান, 
কমনওযয়িথ্ এযসালসযয়েস, লিএসআরএম, ওযয়ি লিাংক কলমউলনযকশন্স, আমরা টনেওয়াকি, লসযিে কযািি 
লসযটম, আইএসএন লিাঃ, টমসাসি এআরএ টেকযনািলজস, ট ান্স লিলড লিলমযেড, টমসাসি রাসা টট্রডাসি, আই
-অযোযমশন, টমসাসি খুিনা লভশন, ও লিলভন্ন আই.এস.লপ-র িালেদার লভলিযত কযািি সরিরাে করা েযে।  

২.৬.১ জনিি কাঠাযমা 

ক্রলমক পযদর ধরন অনুযমালদত পদ কমিরত শূনয পদ 
১ কমিকতিা   ৬৯   ২৯ ৪০ 
২ শ্রলমক/কমিিারী ৩৫২ (৬৭ জন আউেযসালসিাং সে)  ২৪১ ১১১ 
 টমাে ৪২১  ২৭০ ১৫১ 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

২.৬.৫ উৎপাদন িহুমুখীকরযণ গতেীত পদযক্ষপ 

অপলেকযাি  াইিার কযািি উৎপাদন প্লযান্ট: 
 

২০১০ সাযি প্রায় ১০ টকালে োকা িযযয় স্থালপত অপলেকযাি  াইিার কযািি বতলরর প্লান্ট স্থাপযনর পর এর 
উৎপালদত কযািযির মাধযযম টদশীয় সরকালর-টিসরকালর টেলিয াগায াগ ও তথ্য-প্র ুলির অিকাঠাযমাগত উন্নয়যন 
িযাপক অিগলত সালধত েযয়যছ। একই সাযথ্ িাযকলশর আলথ্িক ও িযিসালয়ক টক্ষযত্রও উযেখয াগয উন্নয়ন 
 যেযছ। িালেদার সাযথ্ সমন্বয় কযর এই প্লযাযন্টর উৎপাদন সক্ষমতা িতলি ও লনরিলেন্ন পলরিািনার সুলিধাযথ্ি 
ইযতামযধয ১লে লসলথ্াং িাইন টমলশন, ১লে টসযকন্ডালর টকালোং িাইন টমলশন ও ১লে এস-টজড েযালন্ডাং িাইন 
টমলশন সাংয াজন করা েযয়যছ।  
 

HDPE Silicon Core Duct উৎপাদন প্লযান্ট: 
 

টদশীয় সরকালর-টিসরকালর প্রকযল্প অপলেকযাি  াইিার কযািি-এর সমপলরমাণ HDPE Silicon Duct এর 
িালেদা রযয়যছ। এই িালেদা লিযিিনা কযর িাযকলশযত অতযাধুলনক HDPE Silicon Duct উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন 
করা েযয়যছ  া লিগত টসযপ্টম্বর, ২০১৬ েযত িালণলজযক উৎপাদন শুরু কযরযছ। HDPE Silicon Duct-এর 
িযাপক িালেদা লিযিিনায় Duct বতলরর প্লাযন্টর উৎপাদন ক্ষমতা িতলির িযক্ষ ২০১৭-১৮ অথ্িিছযর প্রায় ১.৫০ 
টকালে োকা িযযয় আরও ১(এক)লে নতুন টমলশন সাংয াজযনর উযদযাগ িেণ করা েযয়যছ। িতিমাযন িীনা 
প্রলতষ্ঠাযনর সাযথ্ িুলি সম্পাদযনর কা িক্রম টশষ প িাযয়। 
 
বিদুযলতক ওভারযেড কন্ডাক্টর, সালভিস ড্রপ কযািি ও টিয়ার/ইনসুযযিযেড ওয়যার উৎপাদন প্লযান্ট: 
 

প্রলতষ্ঠাযনর উৎপাদন িহুমূখীকরযণর িযক্ষ প্রায় ২৪.১৬ টকালে োকা িযযয় বিদুযলতক ওভারযেড কন্ডাক্টর, সালভিস 
ড্রপ কযািি ও টিয়ার/ইনসুযযিযেড ওয়যার বতলরর প্লান্ট স্থাপযনর জনয কারখানা ভিন লনমিাযণর কাজ ৫০% 
সম্পন্ন েযয়যছ। ভারতীয় প্রলতষ্ঠাযনর সাযথ্ সম্পালদত িুলি টমাতাযিক প্রকযল্পর প্রযয়াজনীয় টমলশনালরজ ও 
আনুষলঙ্গক মািামাি বতলরর কাজ প্রায় টশষ প িাযয়। টসযপ্টম্বর, ২০১৮ টত জাোজীকরণ েযি িযি আশা করা 
 াযে। 

িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড, খুিনা-এর প্রধান  েক। 
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২.৬.৬ ভলিষযৎ পলরকল্পনা 

 FTTH এর জনয ড্রপ  াইিার কযািি বতলরর প্লযান্ট স্থাপনসে Pigtail ও Patch Cord বতলরর প্রযয়াজনীয় 
টমলশনালরজ ও  ন্ত্রপালত স্থাপন। 

 Local Area Network (LAN)-এ িযিহৃত কযািি বতলরর িযিস্থা িেণ। 

 লিদুযৎ টসক্টর ও লিলভন্ন  ন্ত্রপালতযত িহুি িযিহৃত সুপার এনাযমিড্ কপার ওয়যার বতলরর প্লযান্ট স্থাপযনর 
িযক্ষ সম্ভািযতা  ািাইসে পরিতিী কা িক্রম িেণ। 

২.৬.৭ সাম্প্রলতক িছরসমূযে িাযকলশ-এর রাজস্ব আয় 

ক্রলমক অথ্িিছর টমাে আয় 
(যকালে োকা) 

টমাে িযয় 
(যকালে োকা) 

নীে িাভ (কর িাযদ) 
(যকালে োকা) 

১ ২০১৪-২০১৫ ৬৪.৪৫ ৫১.৮৬ ১২.৫৯ 
২ ২০১৫-২০১৬ ১০৪.১২ ৭৮.৭৪ ২৫.৩৮ 
৩ ২০১৬-২০১৭ ১৩১.৮৩ ১০০.৮২ ৩১.০১ 
৪ ২০১৭-২০১৮ ৮৬.৬৭ ৭০.০৮ ১৬.৫৯ 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর সলিি মযোদয় কতত িক িাযকলশ-র কারখানা পলরদশিন ও কমিকতিা-
কমিিারীগযণর সাযথ্ মতলিলনময়।  

তথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড (িাযকলশ) 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

২.৭ টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর 

টেলিয াগায াগ প্র ুলির দ্রুত অিসরমান ও পলরিতিনশীি পলরযিযশর সাযথ্ সামিসয লিধান এিাং এ টসক্টযর 
ক্রমিধিমান প্রলতয ালগতার লিষয়লে লিযিিনায় দ্রুত লসিান্ত িেযণর িযক্ষ িাাংিাযদশ তার ও টেলিয ান টিাডি 
(লিলেলেলি)-টক লিিুপ্ত কযর ১ জুিাই ২০০৮ তালরযখ িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড 
(লিলেলসএি)-এ রূপান্তর করা েয়। লিিুপ্ত লিলেলেলি’র কমিকতিা/কমিিারীযদর িাকলরর ধারািালেকতা রক্ষা, 
টেলিয াগায াগ নীলত প্রণয়যন সরকারযক কালরগলর, লিযশষজ্ঞ এ অনযানয প্রযয়াজনীয় পরামশি/সোয়তা প্রদানকযল্প 
ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর অধীযন ২৫ জুন ২০১৫ তালরযখ  টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর গলঠত েয় ।  

অলধদপ্তযরর স্থায়ী কাঠাযমার পদসাংখযা ২৩৮ 

অলধদপ্তযরর সাাংগঠলনক কাঠাযমাভুি প িায়ক্রযম লিযিাপয াগয পদসাংখযা  ৭,৫৩৬ 

টেলিয াগায াগ অলধদপ্তযরর অনুযমালদত টমাে পদ  ৭,৭৭৪  

৩০ জুন ২০১৮ প িন্ত পূরণকত ত টমাে পদ  ৪,৯৫৭  

৩০ জুন ২০১৮ তালরযখ টমাে শূনয পদ (প িায়ক্রযম লিযিাপয াগয) ২,৮১৭  

২.৭.১ অলধদপ্তযরর জনিি 

২.৭.২ লনয়লমত কা িক্রম 

 টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর সরকার ট ালষত “রূপকল্প-২০২১” িাস্তিায়যন আধুলনক, মানসম্মত ও সাশ্রয়ী 
টেলিয াগায াযগর টসিা প্রদাযনর জনয প্রযয়াজনীয় টেলিয াগায াগ আইন, নীলতমািা, গাইডিাইন ইতযালদ 
প্রণয়যন এিাং   েযালর  লনধিারণসে টেলিয াগায াগ সাংক্রান্ত লিলভন্ন লিষযয় সরকারযক প্রযয়াজনীয় সোয়তা 
প্রদান করযছ। 

 

 টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর ২০১৭-১৮ অথ্ি-িছযর মূিয সাংয ালজত টসিা, সযাযেিাইে, আইলপ টেলিয ালন, 
ইতযালদ লিষযয় ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর িালেদা টমাতাযিক কালরগলর মতামত/ প্রলতযিদন  প্রদান  
কযরযছ । 

 

 ২০১৭-১৮ অথ্ি-িছযর টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর ৫২৩ জন কমিকতিা-কমিিারীর লপআরএি এিাং ৭৯৬  জন 
কমিকতিা-কমিিারীর টপনশন মিুলরকরণ সাংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন কযরযছ। 

২.৭.৩ উন্নয়ন কা িক্রম 
সাইিার টেে লডযেকশন এন্ড টরসপন্স  শীষিক  প্রকল্প  িাস্তিায়ন: 
 

লিশ্বিযাপী ইন্টারযনে একলদযক ট মন লিরাে সুয াগ সতলষ্ট কযরযছ অপরলদযক এর অপরাধমূিক িযিোর িযলিগত, 
সামালজক ও রাষ্ট্রীয় লনরাপিা ঝুোঁলক সতলষ্ট করযছ। একলে কা িকর সাইিার লনরাপিা িযিস্থা িেযণ টেলিয াগায াগ 
অলধদপ্তর ”সাইিার টেে লডযেকশন এন্ড টরসপন্স” শীষিক  প্রকল্প িাস্তিায়ন করযছ। 

  

উি প্রকযল্পর  ন্ত্রপালতর জনয দরপত্র আেিান, দরপত্র মূিযায়ন , লপওলস এিাং  কা িাযদশ প্রদান সাংক্রান্ত কাজ 
সম্পন্ন েযয়যছ।  ন্ত্রপালত সাংিযের লনলমি ৩১ টম ২০১৮ তালরযখ M/s. Tech Valley Solutions Ltd. এর সাযথ্ 
িুলি স্বাক্ষলরত েযয়যছ। উি িুলির লিপরীযত ১৯ জুন ২০১৮ তালরযখ Letter of Credit (LC) টখািা েযয়যছ।   
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প্রকযল্পর কাযজর সাংযগ সাংলিষ্ট সকি International Internet Gateway (IIG) এিাং National Internet 

Exchange (NIX)-এ জরীপ কাজ শুরু করা েযয়যছ। এ ছাড়া প্রকযল্পর  ন্ত্রপালত ও Network Operation 

Centre (NOC) স্থাপযনর  লনলমি অিকাঠাযমা লনমিাণ শুরু েযয়যছ। 

 
প্রকল্পলে িাস্তিালয়ত েযি সরকালর নীলত এিাং লিলভন্ন আইন প্রযয়াগকারী সাংস্থা ও অনযানয আইনসম্মত 
কতত িপযক্ষর িালেদা অনু ায়ী লনম্নলিলখত কাজ সম্পাদন করা সম্ভি েযি: 
 

ক) ট  টকাযনা ওযয়িসাইযে (য সিুক, েুইোর, ইউলেউি ইতযালদ ট  টকাযনা সামালজক ট াগায াগ মাধযম) 
িাাংিাযদযশর সামালজক মূিযযিাযধর সাযথ্ সামিসযপূণি নয় এমন টকাযনা লিষয়িস্তু ইন্টারযনে িযিোরকারীর 
জনয প্রযিযশর অয াগয রাখা িা আড়াি করা এিাং অনয লিষয়সম্বলিত ওযয়িসাইে সিিসাধারযণর জনয উনু্মি 
রাখা। 

 

খ)  উপ ুি কতত িপক্ষ কতত িক লনলষি করা েযয়যছ এমন ট  টকাযনা ওযয়িসাইে িা তাযত উপস্থালপত লিষয়িস্তুযত 
িাাংিাযদযশর সকি িযিোরকারীর প্রযিশ টরাধ করা।  

 

গ)  সরকাযরর লনযদিশ অনু ায়ী ভাইিার, ইন্সোিাম, স্কাইলপ িা এ ধরযনর ট  টকাযনা অযালপ্লযকশযনর িযিোর 
সারাযদশ েযত িা সুলনলদিষ্ট টকান টেলিকম অপাযরের েযত িন্ধ করা।  

তথ্যসূত্রাঃ টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

িাাংিাযদশ কলমউলনযকশন সযাযেিাইে 
টকাম্পালন লিলমযেড (লিলসএসলসএি) 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর কালরগলর ও িালণলজযক পলরিািনা, টদযশ সযাযেিাইে টসিার প্রসার, সযাযেিাইে টসিা 
সাংক্রান্ত দক্ষ জনিি সতলষ্ট এিাং নতুন সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ ও পলরিািনার উযদ্দযশয গত ০৩ জুিাই ২০১৭ 
তালরযখ অনুলষ্ঠত মলন্ত্রপলরষদ সভায় িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে পলরিািনার জনয Bangladesh Communication Sat-

ellite Company Limited (BCSCL) গঠযনর অনুযমাদন প্রদান করা েয়। টরলজোর অি জযয়ন্ট টক 
টকাম্পালন এন্ড  ামিস এর লনকে টথ্যক গত ১০ আগট ২০১৭ তালরযখ BCSCL লনিন্ধন িেণ কযর। BCSCL 
িতিমাযন ‘িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ প্রকল্প’র সাযথ্ সমন্বয়পূিিক কা িক্রম পলরিািনা করযছ। প্রকল্পলে ৩১ 
লডযসম্বর ২০১৮ তালরযখ সমাপ্ত েযি। 

২.৮ িাাংিাযদশ কলমউলনযকশন সযাযেিাইে টকাম্পালন লিলমযেড (লিলসএসলসএি) 

২.৮.১ িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ উৎযক্ষপযণর কা িপলরক্রমা 

প্রস্তুলত: 
 

সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ সাংলিষ্ট  ািতীয় 
প্রস্তুলতমূিক কাজ সম্পাদযনর জনয জানুয়ালর 
২০১২-টত ৮৬.৮১৫১ টকালে োকায়  
“Preparatory Functions and Supervi-
sion in Launching a Communication 
and Broadcasting Satellite” শীষিক 
একলে প্রস্তুলতমূিক প্রকল্প িেণ করা েয়। এ 
প্রকযল্পর আওতায় আন্তজিালতক দরপযত্রর 
মাধযযম লিযশষজ্ঞ পরামশিক প্রলতষ্ঠান লনযয়াযগর 
উযদ্দযশয “সযাযেিাইে কলমলে” লিস্তালরত TOR 
(Terms of Reference) সে টেন্ডার দলিি প্রস্তুত 
কযর। এ টপ্রলক্ষযত আন্তজিালতক EOI আহ্বান করা েযি ৩২লে পরামশিক সাংস্থা EOI দালখি কযর। মূিযায়যনর পর 
িাছাইকত ত ০৭লে সাংস্থার কাযছ দরপ্রস্তাি িাওয়া েয় এিাং প্রাপ্ত দরপ্রস্তাি টথ্যক PPR অনু ায়ী মূিযায়ন এিাং 
সরকালর ক্রয় সাংক্রান্ত মলন্ত্রসভা কলমলে কতত িক অনুযমাদযনর পর “Space Partnership International (SPI)” 
নামক মালকিন পরামশিক প্রলতষ্ঠাযনর সাযথ্ গত ২৯ মািি ২০১২ তালরযখ  িুলি স্বাক্ষলরত েয়। উি প্রস্তুলতমূিক 
প্রকযল্পর আওতায় প্রধান কাজসমূে েি- িাজার লিযিষণ ও সম্ভািযতা  ািাই, লিজযনস প্লান প্রস্তুত, অপাযরলোং 
টকাম্পালনর রূপযরখা প্রণয়ন, অথ্িায়যনর লিষযয় লিলভন্ন উৎযসর সন্ধান, মূি প্রকযল্পর লডলপলপ প্রণয়যন সোয়তা, 
অরলিোি স্লে লিযিষণ ও িূড়ান্তকরণ, লফ্রযকাযয়লন্স টকা-অলডিযনশন, সযাযেিাইে লসযটযমর টেন্ডার ডকুযমন্ট ও 
লিলনযদিশ প্রস্তুতকরণ, টেন্ডার মূিযায়ন ও িুলি/যনযগালসযয়শযন সোয়তা, সযাযেিাইে লনমিাণ কাজ ও উৎযক্ষপণ 
লিষযয় প্রযয়াজনীয় প িযিক্ষণ ও তদারলক, সযাযেিাইে উৎযক্ষপযণর পর অরলিোি অিস্থাযন টেট প িযিক্ষণ ও 
তদারলক, িূড়ান্ত Acceptance Test ইতযালদ। 

লিলেআরলস ও SPI এর মযধয িুলি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। 

অরলিোি স্লে: 
 

সযাযেিাইে উৎযক্ষপযণর জনয অরলিোি স্লে অতীি গুরুত্বপূণি অঙ্গ। ইযতামযধয আন্তজিালতক টেলিয াগায াগ 
ইউলনয়যন িাাংিাযদযশর ‘ াইি’ কত ত ৭৪ লডলি, ১৩৩ লডলি, ৬৯ লডলি এিাং ১০২ লডলি পূিি দ্রাল মাাংশ অরলিোি 
স্লেসে অনযানয অরলিোি স্লে লনযয় লিযিষণ করা েয়। িাাংিাযদযশর লনজস্ব ‘ াইি’ কত ত উপ ুিি অরলিোি স্লে 
গুলির টকা-অলডিযনশন জলেিতা এিাং তরঙ্গ িযিোযরর সীমািিতার লিষয়লে লিযিিনায় লনযয় িাাংিাযদযশর 
প্রযয়াজনীয়তার লনলরযখ SPI লিকল্প অরলিোি স্লে অনুসন্ধান কযর।  
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এই অনুসন্ধান কাযি ৪৫ লডলি পূিি দ্রাল মা 
েযত ১৩৫ লডলি পূিি দ্রাল মা প িন্ত আকি এর 
মযধয রালশয়ার ইন্টারেুেলনক এর ১১৯.১ 
লডলি পূিি দ্রাল মা অরলিোি স্লে লিজ/ক্রযয়র 
মাধযযম িযিোযরর সুয াগ পাওয়া  ায় এিাং 
সালিিক লদক লিযিিনায় প্রকযল্পর কালরগলর 
পরামশিক প্রলতষ্ঠান SPI িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ 
উৎযক্ষপযণর জনয ১১৯.১ লডলি পূিি 
দ্রাল মাাংশ অরলিোি স্লেলে উপয াগী লেযসযি 
সুপালরশ কযর। প্রাথ্লমকভাযি ইন্টার 
েুেলনযকর সাযথ্ প্রথ্যম একলে “Non-
Binding MoU” স্বাক্ষর েয় এিাং পযর টমাে 
২৮ লমলিয়ন মালকিন ডিার মূযিয িূড়ান্ত িুলি 
স্বাক্ষলরত েয়। 

১১৯.১ লডলি পূিি দ্রাল মায় অরলিোি স্লে লিজ/ক্রয় এর িযক্ষ লিলেআরলস 
ও Intersputnik এর মযধয িুলি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। 

সম্ভািযতা  ািাই (Feasibility Study) : 
 

প্রস্তুলতমূিক প্রকযল্পর আওতায় পরামশিক প্রলতষ্ঠান SPI সযাযেিাইে টসিা িযিোরকারী লিলভন্ন মন্ত্রণািয়, 
অলধদপ্তর, সরকালর ও টিসরকালর সাংস্থাসে িাাংিাযদযশর লভসযাে এিাং লেলভ িযিোরকারীযদর প্রযয়াজন এিাং 
টদশীয় ও আন্তজিালতক িাজার ও টপ্রক্ষাপে লিযিষণপূিিক Feasibility Study সম্পন্ন কযর। SPI এর সম্ভািযতা 
 ািাই প্রলতযিদন অনু ায়ী িাাংিাযদযশর িালেদা লমলেযয় সযাযেিাইযের অিলশষ্ট ধারণক্ষমতা আন্তজিালতক িাজাযর 
(য মন: ইযিাযনলশয়া, ল লিপাইন, ভারতসে সাকিভুি টদশ, Stan টদশসমূযে) লিক্রয় করা সম্ভি। িঙ্গিনু্ধ 
সযাযেিাইে-১ এর িাজার লিযিষণ ও সম্ভািযতা  ািাই এর  িা যির লভলিযত ১১৯.১ লডলি পূিি দ্রাল মাাংশ 
অরলিোি স্লে লিযিিনায় লনযয় পরামশিক প্রলতষ্ঠান সযাযেিাইযের একলে লিজযনস প্লান বতলর কযর। ডাক, 
টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলি মন্ত্রণািয় (ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ), পলরকল্পনা কলমশন, লিলেআরলস, ঢাকা 
লিশ্বলিদযািয়, িাাংিাযদশ প্রযকৌশি লিশ্বলিদযািয়, সযাযেিাইে োি ট ারাম, আইলসএলি, এ লিলসলসআই এর 
প্রলতলনলধযদর সমন্বযয় গলঠত “লিজযনস প্লান লরলভউ কলমলে” এর মাধযযম উি লিজযনস প্লান  ািাই ও 
প্রযয়াজনীয় সাংযশাধনপূিিক িূড়ান্ত করা েয়।  

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ প্রকল্প অনুযমাদন: 
 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ উৎযক্ষপণ সাংক্রান্ত কা িালদ সম্পন্ন করার জনয SPI এর সোয়তায় প্রস্তুতকত ত ‘িঙ্গিনু্ধ 
সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ’ শীষিক প্রকযল্পর ‘লডলপলপ’ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ এিাং পলরকল্পনা কলমশযন  
প িাযিািনার পর গত ১৬ টসযপ্টম্বর ২০১৪ তালরযখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপলতযত্ব ‘একযনক’ সভায় টমাে 
২৯৬৭.৯৫৭৭ টকালে োকায় (লজওলি ১৩১৫.৫১৩৫ টকালে োকা ও প্রকল্প সাো য ১৬৫২.৪৪৪২ টকালে োকা) 
অনুযমালদত েয়। প্রকযল্পর িতিমান সাংযশালধত মূিয টমাে ২৭৬৫.৬৬২৫ টকালে োকা (লজওলি ১৪০৬.৯০৫৩ টকালে 
োকা ও প্রকল্প সাো য ১৩৫৮.৭৫৭২ টকালে োকা)। ‘িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ’ প্রকযল্পর প্রধান অঙ্গসমূে েি: 
সযাযেিাইে লনমিাণ, কক্ষপযথ্ উৎযক্ষপণ, দুলে িাউন্ড কযিাি টটশন স্থাপন ও  যালসলিলে লনমিাণ, সযাযেিাইে 
পলরিািনার জনয একলে আন্তজিালতক মাযনর টকাম্পালন গঠন, প্রযয়াজনীয় িীমা সাংিে, অরলিোি স্লে লিজ/ক্রয় 
এিাং প্রকল্প িযিস্থাপনা। 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

সযাযেিাইে লসযটম ক্রয়: 
 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে লসযটম ক্রযয়র উযদ্দযশয 
বিযদলশক পরামশিক প্রলতষ্ঠান SPI এর 
সোয়তায় কালরগলর লিলনযদিশ ও দরপত্র 
প্রণয়ন করা েয়। SPI প্রণীত টেন্ডার দলিযির 
লভলিযত মািি ২০১৫-টত আন্তজিালতক টেন্ডার 
আহ্বান করা েযি  ুিরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা ও 
িীন এর ০৪লে সযাযেিাইে প্রস্তুতকারী 
প্রলতষ্ঠান এযত অাংশিেণ কযর। মূিযায়ন 
কলমলের লিযিিনায় ফ্রাযন্সর Thales Alenia 
Space, France টকাম্পালন একমাত্র স ি 
দরদাতা লেযসযি লনিিালিত েয়। ২০১৫ সাযির 
২০ অযক্টাির সরকালর ক্রয় সাংক্রান্ত মলন্ত্রসভা 
কলমলে সযাযেিাইে লসযটম ক্রয় প্রস্তািলের 
অনুযমাদন টদওয়ার পর ১১ নযভম্বর ২০১৫ তালরযখ মাননীয় ডাক ও টেলিয াগায াগ প্রলতমন্ত্রীসে সাংসদীয় 
কলমলের মাননীয় সদসযিতি, কূেনীলতক ও টদযশর লিলশষ্ট নাগলরকযদর উপলস্থলতযত Thales Alenia Space, 
France এর সাযথ্ টমাে ১৯৫১,৭৫,৩৪,৪৮২.০০ োকা মূযিয সযাযেিাইে লসযটম ক্রযয়র িুলি স্বাক্ষলরত েয় 
(সাংযশালধত িুলি মূিয টমাে ১৯০৮.৭৫ টকালে োকা)। Thales টক সযাযেিাইে লনমিাণ ও তৎসাংলিষ্ট কা িক্রযমর 
মূিয পলরযশাধ করার জনয গত ০৯ টসযপ্টম্বর ২০১৬ তালরযখ HSBC িযাাংক এর সাযথ্ িুলি স্বাক্ষর করা েয়,  া 
পরিতিীযত ২৬ নযভম্বর ২০১৬ তালরযখ সাংযশালধত েয়। সাংযশালধত িুলি মূিয টমাে ১৫৫ লমলিয়ন ইউযরা। 

লিটিআ লস ও Thales Alenia Space, 

লিলেআরলস ও Thales Alenia Space, France এর মযধয িুলি স্বাক্ষর। 

সযাযেিাইে লনমিাণ পিি: 
 

িুলি স্বাক্ষযরর পর িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে লনমিাণ ও তৎসাংলিষ্ট কা িক্রযমর পলরকল্পনা, Satellite Launch Ser-
vice, Ground Station Facilities ইতযালদ লিষয়সমূে লনযয় প্রাথ্লমক আযিািনার উযদ্দযশয লডযসম্বর ২০১৫-টত 
Program Kick-of Meeting (KOM) অনুলষ্ঠত েয়। পরিতিীযত Thales Alenia Space, France এর সাযথ্ 
িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর কালরগলর লডজাইন লরলভউ শুরু েয়। ধারািালেকভাযি অনুলষ্ঠত উি কালরগলর লডজাইন 
লরলভউ সভাসমূযে িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ প্রকল্প, লিলেআরলস, ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ এিাং 
বিযদলশক পরামশিক প্রলতষ্ঠান SPI এর প্রলতলনলধগণ অাংশিেণ কযরন। লিলভন্ন প িাযয় উি লরলভউসমূে সম্পন্ন 
কযর িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর কালরগলর লডজাইন িূড়ান্ত করা েয়। লরলভউ এর অন্তভুিি কলতপয় লিষয় লনম্নরূপ- 

System Requirement Review (SRR):  
 

ট ব্রুয়ালর ২০১৬ টত িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর কালরগরী লিষযয় ফ্রাযন্স System Requirement Review 
(SRR) অনুলষ্ঠত েয়। উি SRR Meeting-এ িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে লসযটযমর Preliminary System Budget, 
Design Option Tradeoff, Equipment Qualification Status Review (EQSR), Contract Data Re-
quirements List (CDRL) Status Review, Requirement Allocation to Sub-Systems, Require-
ment Identification Data (RIDS) Review, Discussion of Frequency Planning, Long Lead 
Manufacturing Activities, Risk Analysis, Action Item Status ইতযালদ Review করা েয়। 
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Preliminary Design Review (PDR):  
 

মািি ২০১৬-টত Thales Alenia Space, France এর মযানু যাকিালরাং ইউলনে ফ্রাযন্সর Cannes-এ িঙ্গিনু্ধ 
সযাযেিাইে লসযটযমর মূি কালরগলর লিষযয়র “Preliminary Design Review (PDR)” অনুলষ্ঠত েয়। উি 
PDR এ System Architecture, System Capacity, C and Ku band Payload, TCR Subsystem, 
User Segment : VSAT Hub, User Segment : OSS/BSS, Satellite AIT overview, Product 
Assurance, Ground Control Segment  এিাং Initial Satellite Operation লিষযয় কালরগলর লরলভউ 
সম্পন্ন করা েয়। প্রাথ্লমক লডজাইন লরলভউ (PDR) সম্পন্ন েিার পর িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর লনমিাণ কাজ 
শুরু েয়। 

 

Critical Design Review (CDR): 
 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর নকশা ও কালরগলর লিষয়ালদ সমূ্পণিভাযি িূড়ান্ত করার উযদ্দযশয গত ২-১০ নযভম্বর 
২০১৬-টত িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর Critical Design Review (CDR) সম্পন্ন েয়। উি CDR সভায় 
িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর System Architecture, System Capacity, C &Ku band Payload, TCR 
Subsystem, User Segment : VSAT Hub, User Segment : OSS/BSS, Satellite AIT over-
view, Product Assurance, Ground Control Segment এিাং Initial Satellite Operation 
লিষযয় লিস্তালরত ভাযি কালরগলর লরলভউ সম্পন্ন করার মাধযযম িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর লসযটম লডজাইন 
িূড়ান্ত করা েয়। 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইযের িূড়ান্ত লডজাইন রূপযরখা: 
 

Orbital Position              : 119.1o East 

Propulsion  : Full Chemical 

Launch Mass               : >3700 Kg on Falcon 9 

Mission Life  : Minimum 15 Years 

Transponder  : Total 40 (26 Ku Band and 4 C Band)  

Bandwidth  : 36 MHZ per Transponder 

Data Rate  : 55 Mbps per Transponder 

 

The Satellite payload and Ground Stations RFE shall operate in the AP30/30A Ku-Band BSS 

and the AP30B C and Ku-bands FSS, as specified below: 

 

 AP30/30A Ku-Band BSS (space-to-earth: 11700 - 12500 MHz, earth-to-space: 14500 -

14800 MHz and 17300 - 18100 MHz) 

 AP30B C-Band FSS (space-to-earth: 4500 -4800 MHz, earth-to-space: 6725 -7025 MHz) 

 AP30B Ku-Band FSS (space-to-earth: 10700 - 10950 MHz and 11200 - 11450 MHz, earth

-to-space: 12750 - 13250 MHz) 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

কাভাযরযজর আওতা:  
 

কালরগলর লিলনযদিশ ও িূড়ান্ত লডজাইন অনু ায়ী ‘িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১’ ১১৯.১ লডলি পূিি দ্রাল মাাংশ অরলিোি 
টিাযকশযন স ি তরঙ্গ সমন্বয় (Frequency Coordination) সাযপযক্ষ সমি িাাংিাযদশ, সাকিভুি টদশসমূে, 
ইযিাযনলশয়া, ল লিপাইন এিাং ‘স্তান’ ভুি টদশসমূযের অাংশলিযশষ কাভাযরযজর আওতায় আসযি। 

 

        Ku Band সালভিস এলরয়া       C Band সালভিস এলরয়া 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর কলমউলনযকশন মলডউি ও সালভিস মলডউি: 
 

২০১৭ সাযির টম মাযস িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ 
এর প্রধান দুলে মলডউি (কলমউলনযকশন মলডউি 
ও সালভিস মলডউি) বতলর ও একীভূতকরণ 
(Mating) এর কাজ এিাং টসািার পযাযনি, 
এযন্টনা বতলরর কাজ টশষ েয়। প্রকযল্পর 
বিযদলশক পরামশিক প্রলতষ্ঠান SPI এর ০২ জন 
অলভজ্ঞ লিযশষযজ্ঞর লনয়লমত প িযিক্ষণ ও 
তদারলকযত Thales-এর মযানু যাকিালরাং 
 যালসলিলেযত িলণিত কা িালদ সম্পন্ন েয়। গত ২২-
২৪ টম ২০১৭ তালরযখ ডাক ও টেলিয াগায াগ 
লিভাযগর মাননীয় প্রলতমন্ত্রী ও সলিি মযোদয় 
সযরজলমযন Thales এর Cannes  যালসলিলেযত 
িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর লনমিাণ কাযজর 
অিগলত পলরদশিন কযরন। 
 

Satellite Pre-Shipment Review (SPSR): 
 

২০১৬ সাি টথ্যক ধারািালেকভাযি িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর লনমিাণ কাজ িিযত থ্াযক। লনমিাণ কাজ টশযষ গত 
১৭-২১ নযভম্বর ২০১৭ িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর Satellite Pre-Shipment Review (SPSR) সম্পন্ন করা 
েয়। SPSR সম্পন্ন করার আযগ প্রায় ৬ মাস ধযর টমাে ৪লে ধাযপ Thales কতত িক Assembly Integration 
and Test (AIT) সম্পন্ন করা েয়। 

 

Launcher Kick-off Meeting (KOM): 
 

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), USA এর Falcon 9 উৎযক্ষপণ  ান িযিোর কযর 
‘িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১’ উৎযক্ষপণ করার জনয SpaceX, USAএর সাযথ্ Thales এর Launch Service 
Agreement (LSA) িুলির আওতায় ৬-৮ লডযসম্বর ২০১৬ তালরযখ SpaceX, USA এর সাযথ্ Kick-off 
Meeting (KOM) অনুলষ্ঠত েয়।  

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর কলমউলনযকশন মলডউি 
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Radio Frequency Equipment Factory Test: 
 

গত ২১-২৫ মািি ২০১৭ তালরযখ ফ্রাযন্সর Cannes-
এ িঙ্গিনু্ধ Factory Acceptance Test (FAT)
অনুলষ্ঠত েয়। উি টেট-এ মযানুয়াি অনুসরণ কযর 
Thales Alenia Space France এর সাংলিষ্ট 
অলভজ্ঞ কালরগলর প্রলতলনলধ ধারািালেকভাযি 
টেটসমূে পলরিািনা কযরন। উি FAT-এ 
প্রকযল্পর প্রলতলনলধদি অাংশিেণ কযর উি RFE 
FAT সম্পন্ন কযরন।   

 
Carrier Monitoring Station Factory Acceptance Test (CMS FAT): 
 

গত ৩-৭ টম ২০১৭ তালরযখ Thales Alenia Space France এর ‘তুিুস’  যালসলিলেযত িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ 
এর Carrier Monitoring Station Factory Acceptance Test (CMS FAT) অনুলষ্ঠত েযয়যছ। টেট 
মযানুয়াি অনুসরণ কযর Thales Alenia Space France এর সাংলিষ্ট লিযশষজ্ঞ ধারািালেকভাযি উি FAT  
পলরিািনা কযরন। CMS FAT-এ প্রকল্প ও লিলেআরলস’র কমিকতিা/পরামশিকগযণর সমন্বযয় একলে কালরগলর 
প্রলতলনলধদি অাংশিেণ কযরন এিাং টেট মযানুয়াি অনুসাযর ধারািালেকভাযি পরীক্ষা কা িক্রম সম্পন্ন কযরন। 
 

Launcher Critical Design Review: 
 

SpaceX, USA এর সাযথ্ Thales এর স্বাক্ষলরত Launch Service Agreement (LSA) এর আওতায় ৬-৭ 
জুন ২০১৭ তালরযখ SpaceX, USA এর সাযথ্ Launcher Critical Design Review (LCDR) অনুলষ্ঠত 
েযয়যছ। উি সভায় Falcon 9 িঞ্চ টভলেযকি এর Telemetry Coverage, Separation Analysis, Ther-
mal Analysis, Trajectory and Performance Analysis, Coupled Load Analysis, Launch Envi-
ronments Analysis, Venting and Air Impingement Analysis, Clearance Analysis, Avionics 
System Integration, EMI/EMC Analysis, Contamination Analysis এর  িা িসমূে টদখাযনা 
েযয়যছ। লিলেআরলস’র টিয়ারমযান এর টনতত যত্ব প্রকযল্পর কমিকতিাগণ,  বিযদলশক পরামশিক প্রলতষ্ঠান SPI, USA 
এর সাংলিষ্ট লিযশষজ্ঞগণ ও Thales এর িঞ্চ টভলেযকি এক্সপােি উি  িা ি প িযিক্ষণ কযর কালরগলর লরলভউ 
সম্পন্ন কযরন। 

কালরগলর প্রলশক্ষণ: 
 

সযাযেিাইে উৎযক্ষপযণর পর ভূলম েযত লনয়ন্ত্রণ ও পলরিািনার জনয লিলেআরলস, িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ 
প্রকল্প এিাং িাাংিাযদশ কলমউলনযকশন সযাযেিাইে টকাম্পালন (লিলসএসলসএি) েযত টমাে ৩০ জনযক Thales 
Alenia Space (TAS) এর  যালসলিলেযত তালত্ত্বক প্রলশক্ষযণর জনয টপ্ররণ করা েয়। দুইভাযগ লিভি এই 
প্রলশক্ষণ টপ্রািাযমর আওতায় Network Operation Control Center (NOCC) পলরিািনার জনয ১৬ জন 
এিাং Satellite Operation Control Center (SOCC) পলরিািনার জনয ১৪জন Thales এর  যালসলিলেযত 
লিলভন্ন টময়াদী (সযিিাচ্চ ০২ মাস) প্রলশক্ষণ টপ্রািাযম অাংশিেণ কযর। 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে িাউন্ড কযিাি টটশন: 
 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ ও পলরিািনার জনয োনি লক িুলির আওতায় ঢাকার অদূযর গাজীপুযর প্রাইমালর 
িাউন্ড কযিাি টটশন এিাং রাঙামালেযত টসযকন্ডালর িাউন্ড কযিাি টটশন স্থাপন করা েয়।  

Thales মযানু যাকিালরাং  যালসলিলেযত িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর 
লনমিাণপিি। 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

Thales Alenia Space, France গাজীপুর ও টিতিুলনয়ায় িাউন্ড কযিাি টটশযনর মূিভিন, ডরযমেলর লিলল্ডাং 
ও ইউলেলিলে লিলল্ডাং এর লনমিাণ কাজ সম্পন্ন কযর। থ্যািাস কতত িক টমাে ১৫লে িযে িাউন্ড কযিাি টটশযনর 
 ন্ত্রপালত িাাংিাযদযশ আমদানী করা েয়। িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ প্রকল্প লেযমর তত্বািধাযন থ্যািাস এর 
লনজস্ব দক্ষ প্রযকৌশিীযদর িারা আমদানীকত ত  ন্ত্রপালতসমূে  Installation এর কাজ সম্পন্ন করা েয়। প্রকযল্পর 
০৩ জন স্থানীয় পরামশিক (লসলভি ইলিলনয়ার) গাজীপুর ও টিতিুলনয়া সাইযে অিস্থান কযর লনয়লমতভাযি লনমিাণ 
কাজ তদারকী কযরযছন। এছাড়া, িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ প্রকল্প লেম, ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ, 
লিলেআরলস, বিযদলশক পরামশিক প্রলতষ্ঠান SPI ধারািালেকভাযি িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইযের প্রাইমারী ও টসযকন্ডারী 
িাউন্ডযটশন এর লনমিাণ কাযজর অিগলত সযরজলমযন পলরদশিন কযরন।  

ডাক, টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলি মন্ত্রণািযয়র মাননীয় মন্ত্রীর িাউন্ড কযিাি টটশযনর লনমিাণ কাজ পলরদশিন 

নিলনলমিত সজীি ওয়াযজদ জয় িাউন্ড কযিাি টটশন, গালজপুর  
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িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ উৎযক্ষপণ প্রস্তুলত: 
 
 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর লনমিাণ ও সকি পরীক্ষা সম্পন্ন েিার পর তা Thales এর Cannes Facility’র 
লশলপাং কযন্টইনাযর সুরলক্ষত অিস্থায় রাখা েয়। এর পর িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ উৎযক্ষপণকারী প্রলতষ্ঠান Space 
Exploration Technologies Corp. (SpaceX), USA এর সাযথ্ উৎযক্ষপণ তালরযখর সমন্বয় কযর িঙ্গিনু্ধ 
সযাযেিাইে-১ গত ২৯ মািি ২০১৮ তালরযখ Thales এর Cannes Facility টথ্যক এযন্টানভ কাযগিা লিমাযন িঞ্চ 
 যালসলিলে টলালরডাযত টপ্ররণ করা েয়। এলপ্রি ২০১৮ টথ্যক িঞ্চ  যালসলিলে টলালরডাযত িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ 
উৎযক্ষপণ প িন্ত ধারািালেকভাযি সযাযেিাইে এর লিলভন্ন কালরগলর পরীক্ষা সম্পন্ন কযর সযাযেিাইে  ুযয়লিাং করা 
েয়, টসই সাযথ্ িিযত থ্াযক Falcon 9 Launch Vehicle Integration। িঞ্চ পযাযড পুনরায় িঙ্গিনু্ধ 
সযাযেিাইযের সকি পরীক্ষা স িভাযি সম্পন্ন কযর সযাযেিাইেলেযক রযকযের ট য়ালরাং এর লভতযর রাখা েয়। 

সিযশযষ এলে রযকযের ২য় টটযজর সাযথ্ ইলন্টযিশন করা েয়। Thales, SpaceX, SPI এিাং সযাযেিাইে প্রকল্প 
লেযমর অাংশিেযণ ধারািালেক দী ি ১ মাযসর কালরগলর কা িালদ িিযত থ্াযক। SpaceX এর  যালসলিলেযত 
Launch Campaign সম্পন্ন করার পর কালরগলরভাযি িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে উৎযক্ষপযণর জনয সমূ্পণি প্রস্তুত িযি 
লিযিলিত েয় এিাং SpaceX সযাযেিাইে উৎযক্ষপযণর লদন তালরখ ট াষণা কযর। 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর স ি উৎযক্ষপণ : 
 
 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ প্রকযল্পর সাযথ্ প্রতযক্ষ ও পযরাক্ষভাযি জলড়ত সকযির লনরিস পলরশ্রযম   
িাাংিাযদযশর প্রথ্ম সযাযেিাইে, ‘িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১’,  ুিরাযষ্ট্রর স্থানীয় সময় ১১ টম ২০১৮ লিকাি ৪:১৪ 
লমলনে, িাাংিাযদশ সময় ১২ টম ২০১৮ টভাররাত ২:১৪ লমলনযে  ুিরাযষ্ট্রর টলালরডার টকইপ কযানাযভরাি-এ 
অিলস্থত িঞ্চপযাড LC-39A টথ্যক Falcon 9 িঞ্চ টভলেযকি িযিোর কযর মোকাযশ স িভাযি উৎযক্ষপণ করা 
েয়। 

‘িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১’ এর স ি উৎযক্ষপণ দতশয 
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২.৮.২ িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর সুলিধাসমূে : 
 

 িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইযের মাধযযম উন্নত টেলিয াগায াগ ও সম্প্রিার টসিা প্রদাযনর পাশাপালশ লিলভন্ন ধরযণর 
অতযাধুলনক লডলজোি টসিা প্রদান করা সম্ভি েযি।  ট যেতু িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইযের কাভাযরজ টদযশর সিিত্র 
লিদযমান তাই দুগিম পাোলড় অঞ্চি, িরাঞ্চি ও িীযপও এ সকি টসিা প্রদান করা  াযি। দুগিম অঞ্চযি ই-
টমলডলসন, ই-িালনিাং টসিা প্রদাযনর জনয এ সযাযেিাইযের টসিা অতযন্ত কা িকর েযি। 

 

 টকানরূপ কযািি সাংয াগ ছাড়াই  যর লরলসভার  ন্ত্র স্থাপন কযর িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইযের  মাধযযম  লডলেএইি 
(ডাইযরক্ট েু টোম) প্র ুলি িযিোর কযর সযাযেিাইে লেলভর লিলভন্ন িযাযনি টদখা  াযি। লডলজোি এ 
পিলতযত ছলির গুণগতমান কযািি লেলভর টিযয় অযনক উন্নত। 

 
  টদযশর সীমানার মযধয জি ও স্থযি ট  সকি স্থাযন অপলেকযাি  াইিার কযািি স্থাপন করা সম্ভি নয় 

অথ্িা টরলডও ট্রান্সলমশন টনেওয়াকি টনই টস িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইযের মাধযযম লনরিলেন্ন টেলিয াগায াগ ও 
সম্প্রিার টসিা প্রদান করা  াযি। 

 

 প্রাকত লতক দুয িাগ অথ্িাৎ ঝড়, িনযা িা ভূলমকযম্প টেলিয াগায াযগর জনয িযিহৃত অপলেকযাি  াইিার 
টনেওয়াকি িা ট্রান্সলমশন োওয়ার ক্ষলতিস্ত েযিও িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইযের মাধযযম জরুরী টেলিয াগায াগ 
িযিস্থা িািু রাখা সম্ভি েযি। 

 

 িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর টমাে ৪০লে ট্রান্সপন্ডার এর মযধয ২০লে িাাংিাযদযশর জনয এিাং ২০লে টদযশর 
িালেযরর জনয িযিোর করা সম্ভি। এ ২০লে ট্রান্সপন্ডার লিজ িা ভাড়া প্রদান কযর বিযদলশক মুদ্রা অজিন করা 
 াযি। িতিমাযন ট খাযন সযাযেিাইে টসিা িেযণ বিযদলশক মুদ্রা িযয় েযে তার পলরিযতি বিযদলশক মুদ্রা আয় 
করা সম্ভি েযি। 

 
 িতিমাযন লিলেলভ ওয়াল্ডিসে টদযশর সি কয়লে টিসরকালর লেলভ িযাযনি অনুষ্ঠানসূলি সম্প্রিাযরর জনয লিযদশী 

সযাযেিাইযের উপর লনভিরশীি। িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে উৎযক্ষপযণর  যি লিযদশী সযাযেিাইযের উপর 
লনভিরশীিতা আর থ্াকযি না এিাং লিযদশী সযাযেিাইযের ভাড়া িািদ প্রযদয় লিপুি বিযদলশক মুদ্রাও সাশ্রয় 
েযি। 

 

 লডলেএইিসে সযাযেিাইে লভলিক নতুন টসিার মাধযযম নতুন আযয়র সুয াগ েযি এিাং এসি লিলভন্ন টসিায় 

িাইযসন্স ল  ও টেকট্রাম িাজি িািদ সরকাযরর রাজস্ব আয় িতলি পাযি। 
 

 সযাযেিাইে টেকযনািলজ ও টসিার প্রসাযরর মাধযযম প্রতযক্ষ ও পযরাক্ষভাযি িযাপক কমিসাংস্থান সতলষ্ট েযি  া 
টদযশর টিকারত্ব কলমযয় আনযত সাো য করযি।  

 কক্ষপযথ্ িাাংিাযদযশর উপলস্থলত থ্াকায় টেস সাংক্রান্ত লরযসাসিসমূযে িাাংিাযদযশর দািী প্রলতষ্ঠা সেজ েযি। 

 

 টেস টেকযনািলজর জ্ঞান সমতি একলে ম িাদাশীি জালত গঠযন িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ ভূলমকা রাখযি। 
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২.৮.৩ লিএসলসএসএি এর কা িক্রম 

 টকাম্পালন প্রলতষ্ঠার অিযিলেত পর টকাম্পালনর জনিি ও সরিাম কাঠাযমা, টিতন কাঠাযমা, িাকলর 
প্রলিধানমািা, আলথ্িক ক্ষমতা অপিণ আযদশ ও লনযয়াগ লিলধমািা প্রণয়ন করা েযয়যছ। 

 

 টকাম্পালনর ১৬৬ লে পদ সম্বলিত জনিি কাঠাযমা প্রস্তুত করা েযয়যছ। টকাম্পালনর প্রযয়াজন অনু ায়ী  
লিলভন্ন পযদ ৩৯ জন জনিি লনযয়াগ করা েযয়যছ। এছাড়াও প্রকযল্প ৩১ জন কমিকতিা/কমিিারী কমিরত 
রযয়যছ, তাযদর অলধকাাংশই িাউন্ড টটশযন কমিরত রযয়যছ।  

 

 লিলসএসলসএি এর প্রধান কা িািয় স্থাপযনর জনয ১৪,৪৬৭ িগি ুে পলরলমত ০২লে টলার ভাড়া টনওয়া 
েযয়যছ (লঠকানা: টসি টরাজ-এন-টডি, ১১৬ কাজী নজরুি ইসিাম এলভলনউ, ঢাকা) অল যসর সাজসজ্জা, 
আসিার ও অনযানয অিকাঠাযমাগত সুলিধা স্থাপন করা েযয়যছ। 

 

 িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১  এর টসিা লিপণযনর জনয উনু্মি দরপযত্রর মাধযযম একলে আন্তজিালতক প্রলতষ্ঠানযক 
লনযয়াগ টদয়া েযয়যছ। 

 

 িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর টসিা িেযণর লনলমযি টনৌ পলরিেন মন্ত্রণািয় ও িাাংিাযদশ কলমউলনযকশন 
সযাযেিাইে টকাম্পালন লিলমযেযডর মযধয সমযঝাতা িুলি স্বাক্ষলরত েযয়যছ। 

 

 টকাম্পালনর ২০১৭-১৮ অথ্ি িছযরর অলডে সম্পন্ন করা েযয়যছ। 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর টসিা লিপণযনর জনয থ্াইিযান্ড টক এক্সযিযি তালিকাভুি 
থ্াইকম পািলিক লিলমযেড টকাম্পালনর সযঙ্গ িাাংিাযদশ কলমউলনযকশন সযাযেিাইে টকাম্পালন 
লিলমযেযডর (লিলসএসলসএি) এর িুলি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। 

তথ্যসূত্রাঃ িাাংিাযদশ কলমউলনযকশন সযাযেিাইে টকাম্পালন লিলমযেড (লিলসএসলসএি) 
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২.৯ ডাক অলধদপ্তর 
১৮৯৮ লিটাযব্দ টপাট অল স এযাক্ট এর মাধযযম লব্রলেশ ভারযত ডাক লিভাযগর আনুষ্ঠালনক  াত্রা শুরু েয়। 

স্বাধীনতা উির কাযি িাাংিাযদযশ এই আইনলেযকই আিীকরণ কযর ডাক অলধদপ্তযরর কা িক্রম শুরু েয়। ডাক 
িযিস্থা সতলষ্টর কাযি ডাক অলধদপ্তযরর মূি কাজ লছি িযলিগত ও সরকালর লিলঠপত্র িেণ, পলরিেণ ও লিলি। 

পরিতিীযত এসকি কা িক্রযমর সাযথ্  ুি েয় মালন অডিারসে লিলভন্ন ধরযনর আধুলনক কা িক্রম। িতিমাযন ডাক 
অলধদপ্তর তথ্যপ্র ুলি লভলিক আধুলনকায়যনর মাধযযম ডাক টসিাসমূেযক  ুযগাপয াগী কযর রূপান্তর কযর িযিযছ।  
টদশিযাপী প্রতযন্ত অঞ্চি প িন্ত লিস্ততত টনেওয়াযকির মাধযযম প্রলতষ্ঠানলে টসিা প্রদান কযর থ্াযক।   

২.৯.১ িক্ষয 

সাশ্রয়ী, সিিজনীন এিাং লনভিরয াগয ডাক টসিা।  

২.৯.২ উযদ্দশয 

প্রালতষ্ঠালনক উন্নয়ন ও আধুলনক প্র ুলি অলভয াজযনর মাধযযম সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন ও আন্তজিালতক মাযনর ডাক 
টসিা লনলিতকরণ। 

টকৌশিগত উযদ্দশযসমূে (Strategic Objectives): 
 

 িােক-উপয াগী পণয ও টসিা প্রদান এিাং স্বল্প-সুলিধা ুি এিাকাগুযিাযত ডাক টসিা লিস্তার ও উন্নয়যনর 
মাধযযম দালরদ্র লনরসন ও িামীণ লিলেন্নতা অপসারযণ সোয়তা দাযনর জনয আধুলনক প্র ুলির িযিোর;  

 

 সমি টদযশ ডাক রগুযিাযক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ টকযে রূপান্তরপূিিক তথ্যপ্র ুলি ও িযাাংলকাং টসিায় দলরদ্র 
জনযগাষ্ঠীর লিযশষ িালেদা টমোযনা;  

 

 প্রথ্াগত ডাক টসিার পাশাপালশ তথ্য ও ট াগায াগ প্র ুলি লনভির ডাক টসিার প্রিতিন;  
 

 ডাক টসিার িালণলজযকীকরণ;  
 

 অভযন্তরীণ ও আন্তজিালতক আলথ্িক টসিাসমূযের প্রিতিন;  
 

 ডাক পলরিেন, সাংিে ও লিতরণযক তথ্য ও ট াগায াগ প্র ুলি লনভির লনলিড় তত্ত্বািধাযনর আওতায় আনয়ন;  
 

 উন্নত মাযনর তথ্য ও ট াগায াগ প্র ুলি লনভির প্রলশক্ষণ প্রদান লনলিতকরণ;  
 

 টসিা প্রদাযনর টক্ষযত্র আন্তজিালতক মান অনুসরণ এিাং লজযরা েিাযরন্স পলিলস প্রিতিন;  
 

 উন্নততর ডাক টসিা প্রদাযনর টক্ষযত্র িামীণ জনগণযক গুরুত্ব প্রদান;  
 

 প্রলতলে িামীণ ডাক যর কমপযক্ষ একজন কযর তথ্য প্র ুলি লভলিক উযদযািা বতলরর িযক্ষ কা িক্রম িেণ;  
 

 অভযন্তরীণ ও আন্তজিালতক ডাক টনেওয়াকিগুযিার মযধয সঙ্গলত লিধান।  
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২.৯.৩ ডাক অলধদপ্তযরর লনজস্ব টসিা 

 টপাট কাডি ও এনযভিপ।      
 টরলজযেশন। 
 পাযসিি (অভযন্তরীণ ও আন্তজিালতক)। 
 িীমাকত ত দ্রিযালদ (অভযন্তরীণ ও আন্তজিালতক)। 
 লভলপলপ/লভলপএি।  
 লজইলপ সালভিস।  
 ইএমএস সালভিস।   
 লেড টপাট। 

২.৯.৪ ডাক অলধদপ্তযরর এযজলন্স টসিা 

 ডাক র সঞ্চয় িযাাংক (সাধারণ ও টময়াদী লেসাি)। 
 সঞ্চয়পত্র (লিক্রয় ও ভাঙ্গাযনা)। 
 ডাক জীিনিীমা। 
 প্রাা্ইজিন্ড (লিক্রয় ও ভাঙ্গাযনা)। 
 রাজস্ব টযাম্পস, নন-জুলডলশয়াি টযাম্পস, লিযশষ আঠাযিা টযাম্পসসে অনযানয টযাম্পস। 
 লিলড় িযান্ডযরাি লিক্রয়। 
 সরকাযরর অ-ডাক লিভাগীয় সকি প্রকার টযাম্পস মুদ্রণ ও লিতরণ। 

২.৯.৫ ডাক যরর সাংখযা 

ডাক যরর ধরন সাংখযা 
লজলপও ৪ 
এ টিড টেড টপাট অল স ২৩ 
লি টিড টেড টপাট অল স ৪৫ 
উপযজিা টপাট অল স ৪২০ 
সাি টপাট অল স ৯২৩ 
লিভাগীয় ব্রাঞ্চ টপাট অল স ১১ 
অলিভাগীয় সাি টপাট অল স ৩২২ 
অলিভাগীয় ব্রাঞ্চ টপাট অল স ৮,১৩৮ 

টমাে ৯,৮৮৬ 

 ইযন্টি টপাট ( যাক্স সালভিস)। 
 টরলজটাডি লনউজ টপপার/ মযাগালজন। 
 ই-টপাট। 
 সালভিস টযাম্পস লিক্রয়।  
 ইযিকট্রলনক মালন অডিার সালভিস।  
 মালন অডিার সালভিস।  
 টপাটাি কযাশকাডি।  
 ই-কমিাস। 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

২.৯.৬ ডাক অলধদপ্তযরর উযেখয াগয কা িক্রম 

টপাট ই-টসন্টার  র রুরাি কলমউলনলে: 

ডাক অলধদপ্তর কতত িক িাস্তিালয়ত “টপাট ই-টসন্টার  র রুরাি কলমউলনলে” শীষিক প্রকযল্পর আওতায়  ৪০০লে 
উপযজিা ও সাি-টপাট অল স এিাং ৮,১০০লে িামীণ অলিভাগীয় শাখা ডাক রযক টপাট ই-টসন্টাযর রূপান্তর 
করা েযয়যছ। িতিমাযন ই-টসন্টারসমূযে কা িক্রম িিযছ।  

টপাট ই-টসন্টাযরর টসিাসমূে: 
 
 

 কলম্পউোর কযম্পাজ, লপ্রন্ট, ইন্টারযনে ব্রাউলজাং, স্কযালনাং, ছলি টতািা, অনিাইযন কথ্া িিা ও লভলডও 
কন াযরলন্সাং; 

 কলম্পউোযরর উপর টমৌলিক প্রলশক্ষণ প্রদান এিাং লিজযনস প্রযসস আউেযসালসিাং এর মাধযযম 
আত্মকমিসাংস্থাযনর সুয াগ সতলষ্ট; 

 িযাাংলকাং সুলিধা িলঞ্চত জনগণযক িযাাংলকাং সুলিধা প্রদান; 
 ই-লিজযনস এর সম্প্রসারণ এিাং ই-কমাসি টসিা প্রদান; 
 প্রালন্তক জনযগাষ্ঠীযক সামালজক লনরাপিা টিষ্টনীর আওতায় ভাতা প্রদান; 
 িীমা পলিলস লিক্রয় এিাং লপ্রলময়াম আেরণ ও লিতরণ ; 
 টেলিযমলডলসন টসিা প্রদান; 
 কত লষ তথ্য টসিা, িািাই িযিস্থাপনা ইতযালদ টসিা প্রদান; 
 অনযানয ই-টসিা প্রদান। 

ক্রলমক টপাটাি লিভাগ ই-টসন্টাযরর 
সাংখযা   ক্রলমক টপাটাি লিভাগ ই-টসন্টাযরর 

সাংখযা 
১ ঢাকা ৪০৮   ১৩ রাজশােী ৪৬১ 
২ োঙ্গাইি ২১২   ১৪ পািনা ৪০৯ 
৩ ময়মনলসাংে ৪৮৯   ১৫ িগুড়া ৩৯৯ 
৪ জামািপুর ২৫৯   ১৬ রাংপুর ৪০১ 
৫ লকযশারগি ২০৯   ১৭ লদনাজপুর ৪০১ 
৬ িট্টিাম ২৫৮   ১৮ খুিনা ৬০০ 
৭ কুলমো ৭৮২   ১৯ িলরশাি ৫৮৩ 
৮ টনায়াখািী ৩৮৬   ২০ পেুয়াখািী ৩৬৩ 
৯ েলিগি ২০৮   ২১  লরদপুর ৪৭৩ 
১০ লসযিে ২১৭   ২২ কুলষ্টয়া ২৭৯ 
১১ রাঙ্গামালে ৯৪   ২৩  যশার ৪৬২ 
১২ িািরিান ১৪৭     টমাে ৮,৫০০ 

টপাট ই-টসন্টাযরর লিস্তত লত: 
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ডাক পলরিেন িযিস্থা শলিশািীকরণ: 
 

ইতাঃপূযিি ঢাকা-রাজশােী, খুিনা-িলরশাি এিাং খুিনা-সাতক্ষীরা এই লতনলে রুযে মাত্র ০৩লে লনজস্ব  ানিােযনর 
মাধযযম ডাক পলরিেন করা েত। এছাড়া িুলিলভলিক টিসরকালর পলরিেযন বদলনক প্রায় ১৮,২৬৬ লকযিালমোর 
সড়কপযথ্ ডাক পলরিেন করা েয়। পাশাপালশ টরিপযথ্র মাধযযম ৩,৭১৪ লকযিালমোর ও জিপযথ্ ৩,১৫৫ 
লকযিালমোর ডাক পলরিেন করা েয়  া সময়সাযপক্ষ। লিশ্বিযাপী পাযসিি ও িলজলটক সালভিযসর িযাপক প্রসার 
 েযিও ডাক অলধদপ্তযরর লনজস্ব পলরিেযন িযিস্থা না থ্াকায় লনজস্ব িযিস্থাপনায় এ টসিা টদয়া সম্ভি েলেি না। 
 যি সাধারণ মানুষ অলতলরি মাশুি লদযয় টিসরকালর ডাক পলরিেন িযিস্থার মাধযযম পণয পলরিেন করযত িাধয 
েযে। 

ডাক পলরিেন িযিস্থা শলিশািীকরণ শীষিক প্রকযল্পর আওতায় লিলভন্ন কযাোগলরর ১১৮লে গালড় সাংিে করা 
েযয়যছ। এ প্রকল্প িাস্তিায়যনর  যি টদশিযাপী ডাক পলরিেন িযিস্থায় নতুন গলত সঞ্চালরত েযয়যছ। এ প্রকযল্পর 
আওতায় সাংগতেীত  ানিােনসমূযের ধরন ও সাংখযা এিাং লনলমিত স্থাপনা লনম্নরূপ- 

 

 

ডাক পলরিেন িযিস্থা শলিশািীকরণ শীষিক প্রকযল্পর আওতায় সাংগতেীত  ানিােযনর একাাংশ। 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

ডাক অলধেপ্তয   সে েপ্ত  লনম যাি: 

 

ডাক অলধেপ্তয   সে  েপ্ত  লনম যাি প্রকযে  মাধ্যযম  ার্ধানী  আগা গাঁও এ অলধেপ্তয   আধুলনক সুলিধা 

সম্বলিত ১৪ তিা লিলশষ্ট সে  েপ্ত  প্রলতষ্ঠা  কার্ িিমান  যয়যে। ২০১৮ সাযি  মযধ্য ১৪ তিা লিলশষ্ট সে  

েপ্ত  ভিন লনম যাি কার্ সমাপ্ত হযি। 

লনমিীয়মাণ ডাক অলধদপ্তযরর সদর দপ্তযরর মযডি। 

টমইি প্রযসলসাং ও িলজলটক সালভিস টসন্টার লনমিাণ:  

টমইি প্রযসলসাং ও িলজলটক সালভিস টসন্টার লনমিাণ প্রকল্পলে িাস্তিায়যনর মাধযযম নতুন আধুলনক ১৪লে টমইি 
প্রযসলসাং টসন্টার স্থাপন করায় ৪০/৫০ িছযরর পুরাতন সনাতন টরিওযয় লনভির টমইি প্রযসলসাং টসন্টারসমূেযক 
প্রলতস্থাপনপূিিক িাাংিাযদশ টপাট অল সযক আরও গলতশীি করযি এিাং এর মাধযযম ডাক দ্রিযালদ সলেিাং ও লিলি 
িযিস্থার সমন্বয় সাধন কযর িােকযদর সযিিািম ডাক টসিা প্রদান করা সম্ভি েযি। 

িাাংিাযদশ ডাক অলধদপ্তযরর অধীনস্থ জরাজীণি ডাক রসমূযের সাংস্কার/পুনিিাসন (২য় প িায়): 
 

এ প্রকযল্পর আওতায় সারা টদযশ লিলভন্ন টশ্রলণর টমাে ৭৯লে ডাক র পুনলনিমিাণ/ টমরামত/ সম্প্রসারণ ও সাংস্কার 
করা েযে। উি প্রকল্পলে িাস্তিায়যনর  যি ডাক রসমূে আধুলনক টসিা প্রদাযনর সুয াগ সতলষ্ট েযি। 

ঢাকা শেযর ডাক অলধদপ্তযরর কমিকতিা-কমিিারীযদর জনয আিালসক ভিন লনমিাণ: 
 

ঢাকা শেযর ডাক কমিকতিা ও কমিিারীযদর জনয আিালসক ভিন লনমিাণ প্রকল্পলের আওতায় মলতলঝযি ৮লে লিশ-
তিা ভিযন ৬০৮ লে লযাে লনমিাণ করা েযি।  ার মযধয ১৫০০ িগি ুে আয়তযনর ৭৬লে ইউলনযের ১লে ভিন, 
১২৫০ িগি ুে আয়তযনর ৭৬লে ইউলনযের ১লে ভিন, ১০০০ িগি ুে আয়তযনর ২২৮লে ইউলনযের ৩লে ভিন, 
৬৫০ িগি ুে আয়তযনর ২২৮লে ইউলনযের ৩লে ভিন থ্াকযি। প্রকল্পলে িাস্তিায়যনর মাধযযম ডাক অলধদপ্তযরর 
কমিকতিা-কমিিারীযদর জনয আিালসক িাসস্থাযনর সাংকে লনরসন ও কমিিারীযদর আিাসন িযিস্থা উন্নততর েযি।  
িতিমাযন ভিনসমূযের লনমিাণ কাজ দ্রুত গলতযত এলগযয় িিযছ। 
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অলধদপ্তযরর কমিীযদর িাকুরীগত সমসযার সমাধান: 
 

িাাংিাযদশ  টপাট অল স (যগযজযেড ও নন-টগযজযেড কমিকতিা ও কমিিারী) লনযয়াগ লিলধমািা ২০১৫ এর 
টগযজযে জালরর পর ১৯৮৯ সাি েযত ২০০৪ সাি প িন্ত কযালন্ডযডে প্রথ্ার মাধযযম লনযয়াগকত ত ৫,৩০১ জন 
কমিিারীর িাকলর লনয়লমতকরণ করা েযয়যছ।  
 

িাাংিাযদশ টপাট অল স (যগযজযেড ও নন-টগযজযেড কমিকতিা ও কমিিারী) লনযয়াগ লিলধমািা, ২০১৫ এর ৭(২) 
ধারা অনুসাযর অযপক্ষমাণ প্রাথ্িীযদর পদ অনুসাযর টজযষ্ঠতার লভলিযত পদ শূনয থ্াকা সাযপযক্ষ লনযয়াগদান করা 
েযে। এ প িন্ত অযপক্ষমাণ তালিকার ৩,৪৮৮ জন কমিিারীর মযধয টথ্যক ১,৭২৮ জন কমিিারীযক টজযষ্ঠতার 
লভলিযত লনযয়াগ প্রদান করা েযয়যছ। পদ শূনয না থ্াকায় অিলশষ্ট কমিিারীযদরযক লনযয়াগ প্রদান করা সম্ভি 
েয়লন।  

২.৯.৭ ডাক অলধদপ্তযরর রাজস্ব আয় 

ডাক টসিা আধুলনকায়যন লিলভন্ন িযিস্থা িেণ এিাং নতুন নতুন টসিা িািু করার  যি সাম্প্রলতক িছরসমূযে ডাক 
অলধদপ্তযরর রাজস্ব আযয় উযেখয াগয পলরমাযণ প্রিতলি পলরিলক্ষত েযে। গত পাোঁি িছযর অলধদপ্তযরর রাজস্ব 
আযয়র লিত্র লনম্নরূপ-   

ডাক অলধদপ্তযরর কমিকতিা/কমিিারীগযণর জনয লনমিীয়মান আিালসক ভিযনর মযডি। 
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২.৯.৮ অননুযমালদত নতুন প্রকল্প পলরকল্পনা  

ডাক অলধদপ্তযরর অিকাঠাযমার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ: 
 

নতুন লিভাগ, টজিা ও উপযজিাসমূযে এিাং ট  সকি ডাক যরর লনজস্ব ভিন টনই টস সকি স্থান এিাং 
গুরুত্বপূণি টিাথ্ টসন্টারসমূযে প্রয াজয টক্ষযত্র লজলপও, টজিা ডাক র, টমযট্রাপলিেন লসলে ডাক র ও উপযজিা 
ডাক যরর জনয টপ্রাযোোইপ লডজাইযন একই স্থাপতয নকশা লিলশষ্ট ডাক র ভিন লনমিাযণর মোপলরকল্পনা িেণ 
করা েযয়যছ। 
 

পলরকলল্পত ডাক রসমূে  ুযগাপয াগী টমইি, পাযসিি িেণ-লিতরণ সুলিধা সম্বলিত, সুপলরসর ও প িাপ্ত অথ্ি মজুদ 
রাখা  ায় এমন ভি রুম সম্পন্ন এিাং সকি স্তযরর িােকযদর স্বলস্তদায়ক িােক টসিা প্রদাযন সক্ষম 
অিকাঠাযমাগত সুয াগ সুলিধা সম্বলিত। 

টদযশর ৬৪ টজিায় এিাং লিভাগীয় শেরসমূযের জনয পলরকলল্পত একই মযডযির টজনাযরি টপাট অল স। 

লজলপও কমযপ্লক্স টসন্টার লনমিাণ: 
 
 

ঢাকা লজলপও ভিন এিাকায় িহুতি লিলশষ্ট লজলপও কমযপ্লক্স টসন্টার লনমিাযণর পলরকল্পনা রযয়যছ। 

পাযসিি সলেিাং টসন্টার লনমিাণ:  
 

টমইি প্রযসলসাং লনলিিঘ্ন ও দক্ষতা লনলিত করা, আইলে লনভির টসিা প্রদান করা ও ডাক অলধদপ্তযরর গযিষণা ও 
উন্নয়ন কা িক্রম গলতশীি করার িযক্ষ জুন, ২০২০ এর মযধয আধুলনক সুলিধা সম্বলিত ১৪ লে টমইি প্রযসলসাং 
টসন্টার লনমিাণ কযর প িায়ক্রযম সারা টদযশ ৬৪লে টজিা শেযর একই মাযনর টমইি প্রযসলসাং টসন্টার লনমিাণ 
করার পলরকল্পনা রযয়যছ। 
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২.৯.৯ ভলিষযৎ পলরকল্পনা 

 িাাংিাযদশ ডাক অলধদপ্তযরর অধীন সারা টদযশ এযজন্ট িযাাংলকাং সালভিস িািুর লিষয়লে প্রলক্রয়াধীন 
রযয়যছ। 

 

 িলজলটক টমইি, লিজযনস টমইি, এম-কমাসি সালভিস িািুর লিষয়লে প্রলক্রয়াধীন রযয়যছ। 
 

 টপাটাি কযাশ কাযডির সাযথ্ মাটার কাডি ও লভসা কাযডির ইলন্টযিশযনর িযক্ষ কা িক্রম িিযছ।  
 

 ই-কমাসি ও এম-কমাসি এর পলরসর িতলি।  
 

 প্রলতলে কমিিারীযক উচ্চতর প্র ুলিলনভির মানসম্পন্ন টসিা প্রদাযন প্রলশক্ষণ প্রদান।  
 

 মানিসম্পদ উন্নয়ন টকৌশি িাস্তিায়ন এর অাংশ লেযসযি িাাংিাযদশ টপাট অল যসর কমিকতিাযদর আইলে 
প্রলশক্ষণ প্রদান। 

 

 টপাট অল যসর কা িািিী অযোযমযেড করা। 
 

 ডাক র প্রাযন্ত Track and Tracing লসযটম িাস্তিায়ন। 
 

 সারা টদযশ ইযিকট্রলনক টিনযদযনর জনয এলেএম িুথ্ স্থাপন। 
 

 লজএমএস িযিস্থার প্রিতিন। 
 

 টমইি সাংিে ও সকি টপাট অল যসর টডলিভালর স্বয়াংলক্রয়করণ। 
 

 সকি ডাক যর  টপাট ই-টপ সালভিস প্রিতিন। 
 

 আন্তাঃসীমান্ত এিাং আন্তজিালতক টমইি প্রালপ্ত, পলরিেন ও লিতরণ লনলিতকরযণ টমইি লিলনময় কা িািয় 
প্রলতষ্ঠা। 

 

 িাাংিাযদযশর প্রলতলে টজিায় টমইি প্রযসলসাং ও িলজলটক সালভিস টসন্টার লনমিাণ। 
 

 লজলপআরএস এিাং লজএমএস লভলিক লজপ টকাড প্রণয়ন কযর িাাংিাযদযশর  প্রযতযক নাগলরযকর জনয  
একলে ইযিকট্রলনক লঠকানা লভলিক ZIP টকাড প্রদান।  

 

তথ্যসূত্র: ডাক অলধদপ্তর 
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংিাযদশ সরকাযরর মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী কতত িক স্মারক ডাকলেযকে/ উযিাধনী 

খাম/ ডাো কাডি অিমুিকরণ 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা ও 
জাতীয় লদিস এিাং িঙ্গিনু্ধর 
সাতই মাযিির ঐলতোলসক ভাষণ 
আন্তজিালতক স্বীকত লত পাওয়া 
উপিযক্ষ গত ২৫ মািি ২০১৮ 
তালরযখ স্মারক ডাকলেযকে, 
উযিাধনী খাম এিাং ডাো কাডি 
অিমুি কযরন। 

আন্তজিালতক কাটমস লদিস, 
২০১৮ উপিযক্ষ মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী কতত িক গত ২২ 
জানুয়ালর ২০১৮ তালরযখ স্মারক 
ডাক লেযকে, উযিাধনী খাম ও 
ডাো কাডি অিমুিকরণ। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোশূযনয 
িাাংিাযদযশর প্রথ্ম সযাযেিাইে 
‘িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১’ এর 
স ি উৎযক্ষপণ উপিযক্ষ 
স্মারক ডাকলেযকে অিমুি 
কযরন। 



1
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টমইলিাং অপায ে  ও কুল য়া  সালভ যস 

িাইযসলন্সাং কর্তযপক্ষ্ 
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২.১০ টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস িাইযসলন্সাং কতত িপক্ষ 

অনযানয লশল্পযক্ষযত্রর পাশাপালশ িাাংিাযদযশর সিযিযয় লিকাশমান লশল্প ও টদযশর টমাে রপ্তালন আযয়র লসাংেভাযগর 
ট াগানদাতা বতলর টপাশাক খাত কুলরয়ার লশযল্পর উপর অযনকাাংযশ লনভিরশীি। িতিমাযন টমইলিাং ও কুলরয়ার 
খাযত প্রায় ১৫ িক্ষ জনিযির কমিসাংস্থান েযয়যছ। এ খাতযক সুশতঙ্খিভাযি পলরিািনা ও লনয়ন্ত্রযণর জনয ২০১০ 
সাযি লদ টপাট অল স এযাক্ট, ১৮৯৮ এর ধারা ৪ এিাং ধারা ৫৮ সাংযশাধনপূিিক কুলরয়ার সালভিস িযিসা 
পলরিািনা, লনয়ন্ত্রণ ও কুলরয়ার সালভিস টসিার িাইযসন্স প্রদাযনর লনলমি িাইযসলন্সাং কতত িপক্ষ গঠযনর লিধান 
সাংয াজন করা েয়। এর টপ্রলক্ষযত ২০১৩ সাযি টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস িাইযসলন্সাং কতত িপক্ষ গঠন 
করা েয়।  

২.১০.১ িাইযসলন্সাং কতত িপটক্ষর আওতাধীন লিষয়সমূে 

 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস প্রলতষ্ঠানযক িাইযসন্স ও এযজলন্স অনুমলতপত্র প্রদান; 
 সরকার কতত িক লনধিালরত িাইযসন্স ল স, ক্ষলতপূরণ ল স ও অনযানয ল স আদায় ও আদাযয়র পিলত 

লনধিারণ; 
 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস প্রলতষ্ঠানসমূযের িযিসা পলরিািনার টক্ষত্র এিাং অনযানয অলধকার 

লনধিারণ; 
 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস প্রলতষ্ঠানসমূে কতত িক প্রদি টসিার মান লনধিারণ, নীলতমািা প্রণয়ন ও 

পলরিীক্ষণ; 
 লিলভন্ন ধরযনর লিযরাযধর টক্ষযত্র মধযস্থতাকারী িা সালিশকারক লেসাযি দালয়ত্ব পািন; 
 িাইযসযন্সর শতি ভযঙ্গর টক্ষযত্র প্রশাসলনক জলরমানা আযরাপ ও আদাযয়র প্রযয়াজনীয় িযিস্থা িেণ; 

 িােযকর অলভয াগ লনষ্পলি ও িােক অলভয াগ সাংরক্ষণ; 
 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস প্রলতষ্ঠানসমূযের  ািতীয় কমিকাযে স্বেতা, বনলতকতা ও 

জিািলদলেতা লনলিতকরণ এিাং লনয়লমত পলরদশিযনর িযিস্থা িেণ; 
 আন্তজিালতকভাযি টসিা প্রদাযনর টক্ষযত্র ইউলনভাসিাি টপাটাি ইউলনয়ন, ইন্টারনযাশনাি লসলভি এলভযয়শন 

অগিানাইযজশন, ইন্টারনযাশনাি এযসালসযয়শন অি ট্রাযভি এযজলন্সজ, ওয়াল্ডি কাটমস অগিানাইযজশন, 
ওয়ারশ কনযভনশন, শুল্ক কতত িপক্ষ ও িাাংিাযদশ িযাাংক কতত িক প্রণীত লনয়মািিী অনুসরণ এিাং সুষু্ঠ প্রযয়াগ 
লনলিতকযল্প তদারলকর িযিস্থা িেণ; 

 ইউলনভাসিাি টপাটাি ইউলনয়যনর লনয়মািিী, আন্তজিালতক ডাক ও কুলরয়ার সালভিস সম্পলকিত আধুলনক 
ধারণা, টসিার মাযনান্নয়ন, লডলজোি প্র ুলির িযিোর, সালভিস উন্নয়যন গযিষণা, প্রলশক্ষণ ইতযালদ লিষযয় 
পরামশি প্রদান।   

২.১০.২ িাইযসলন্সাং কতত িপযক্ষর আওতাধীন প্রলতষ্ঠানসমূে 

অভযন্তরীণ টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস প্রলতষ্ঠান, আন্তজিালতক টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস 
প্রলতষ্ঠান এিাং  অন-টিাডি টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস প্রলতষ্ঠান এ লতন প্রকাযরর টমইলিাং অপাযরের ও 
কুলরয়ার সালভিস প্রলতষ্ঠান িতিমাযন িাাংিাযদযশ িযিসা পলরিািনা করযছ। 

 

অভযন্তরীণ টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস প্রলতষ্ঠান িিযত টকাম্পালন আইন িা অনয টকাযনা আইযনর 
অধীযন গলঠত, িাাংিাযদযশর অভযন্তযর টমইলিাং ও কুলরয়ার িযিসায় লনযয়ালজত একক মালিকানা, ট ৌথ্ মালিকানা, 
অাংশীদালরত্ব, ফ্রাঞ্চাইলজ, শতভাগ বিযদলশক লিলনযয়াযগর মাধযযম পলরিালিত টমইলিাং ও কুলরয়ার সালভিস 
প্রলতষ্ঠানযক িুলঝযয় থ্াযক।  
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আন্তজিালতক টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস প্রলতষ্ঠান িিযত ইন্টারনযাশনাি লসলভি এলভযয়শন 
অগিানাইযজশন, ইন্টারনযাশনাি এযসালসযয়শন অি ট্রাযভি এযজলন্সজ, ওয়ারশ কনযভনশন, মলিি কনযভনশন, 
অনযানয কতত িপক্ষ কতত িক ট ালষত লনয়মািিী এিাং আন্তজিালতক টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস িযিসার 
জনয প্রয াজয লনয়মািিী অনুসরণপূিিক স্থিপথ্, জিপথ্ ও আকাশপযথ্ আন্তজিালতকভাযি টমইলিাং ও কুলরয়ার 
সালভিস পলরিািনাকারী প্রলতষ্ঠানযক িুলঝযয় থ্াযক। িতিমাযন িাাংিাযদযশ DHL, Fedex, TNT, Skynet, Blue 

Dirt, Aramex, Royal, M-Post, Crono Post ইতযালদ আন্তজিালতক খযালতসম্পন্ন কুলরয়ার প্রলতষ্ঠাযনর কা িক্রম 
রযয়যছ। এ সকি প্রলতষ্ঠান প্রধানত: ে রত শােজািাি আন্তজিালতক লিমানিির, ঢাকা এর মাধযযম িযিসালয়ক 
কা িক্রম পলরিািনা কযর থ্াযক।  

 

অন-টিাডি টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস প্রলতষ্ঠান িিযত িাাংিাযদযশর স্থি সীমাযন্তর মাধযযম স্থিপযথ্ 
কাউন্টারপােি এলিযমন্ট (Counterpart Agreement) এর লভলিযত কাটমস কতত িপক্ষসে অনযানয কতত িপযক্ষর 
অনুযমাদন সাযপযক্ষ অন-টিাডি টমইলিাং ও কুলরয়ার সালভিস পলরিািনাকারী প্রলতষ্ঠানযক িুলঝযয় থ্াযক। িতিমাযন 
অন-টিাডি টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস প্রলতষ্ঠানসমূে মূিত টিনাযপাি কাটমস োউজ ও খুিনা 
কাটমস োউজ এর মাধযযম অন-টিাডি টমইলিাং ও কুলরয়ার িযিসা পলরিািনা কযর আসযছ। 

২.১০.৩ জনপ্রশাসন মন্ত্রণািয় কতত িক সম্মলত জ্ঞাপনকত ত জনিি 

টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস িাইযসলন্সাং কতত িপযক্ষর লনযম্নাি ২৩লে পদ রাজস্বখাযত অস্থায়ীভাযি সতজযন 
জনপ্রশাসন মন্ত্রণািয় সম্মলত জ্ঞাপন কযরযছ- 

ক্রলমক পদ নাম পদ সাংখযা মন্তিয 
 ১ টিয়ারমযান (যিতন টিড-১) ০১ টপ্রষণ 

 ২ সদসয (যিতন টিড-৩) ০২ টপ্রষণ 

 ৩ সেকারী পলরিািক (যিতন টিড-৯) ০২ সরাসলর লনযয়াগ/যপ্রষণ 

 ৪ প্রশাসলনক কমিকতিা (যিতন টিড-১০) ০১ সরাসলর লনযয়াগ 

 ৫ লেসািরক্ষক (যিতন টিড-১০) ০১ সরাসলর লনযয়াগ 

 ৬ পলরদশিক (যিতন টিড-১২) ০৪ সরাসলর লনযয়াগ/যপ্রষণ 

 ৭ অল স সেকারী কাম কলম্পউোর 
মুদ্রাক্ষলরক (যিতন টিড-১৪) 

০৫ সরাসলর লনযয়াগ 

 ৮ গালড়িািক (যিতন টিড-১৬) ০২ আউে টসালসিাং 
 ৯ অল স সোয়ক (যিতন টিড-২০) ০৫ আউে টসালসিাং 

  টমাে ২৩লে   

২.১০.৪ প্রদি িাইযসন্সসমূে 

ক্রলমক টসিা/িযিসার প্রকত লত প্রদি িাইযসযন্সর সাংখযা 
১ আন্তজিালতক টমইলিাং অপাযরের ৭৮ 
২ অভযন্তরীণ টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস পলরিািনাকারী ৬৪ 
৩ অন-টিাডি টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস পলরিািনাকারী ২৭ 

  টমাে ১৬৯ 
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

২.১০.৩ রাজস্ব আয় 

তথ্যসূত্রাঃ টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস িাইযসলন্সাং কতত িপক্ষ 

অথ্িিছর 

িাইযসন্স ল  (িক্ষ োকা) ক্ষলতপূরণ ল  (িক্ষ োকা) 
িাইযসন্স নিায়ন ল  (িক্ষ 

োকা) 
টমাে 
(িক্ষ 
োকা) 

আ
ন্তজিালতক

 

অভযন্তরীণ
 

অন-টিাডি  

আ
ন্তজিালতক

 

অভযন্তরীণ
 

অন-টিাডি  

আ
ন্তজিালতক

 

অভযন্তরীণ
 

অন-টিাডি  

২০১৩-১৪ ২১.২৫ ৪৪.০০ ২.১০ -- -- -- -- -- -- ৬৭.৩৫ 

২০১৪-১৫ ২.০০ ২.০০ ০.২০ ৪৬.৯৭ -- ১.৯৫ -- -- -- ৫৩.১২ 

২০১৫-১৬ ১.২৫ ৩.০০ ০.৩০ ৭০.৮০ -- ০.১৩ -- -- -- ৭৫.৪৮ 

২০১৬-১৭ ৮.২৫ ২৪.০০ ০.১০ ৭৮.১১ -- ০.২২ ৯.৩০ -- -- ১১৯.৯৮ 

২০১৭-১৮ ১.৭৫ ৮.০০ -- ৭৮.৫৬ ৩.৩৫ ১.৬৫ ১.৫০ ২.৬০ ০.৭৫ ৯৮.১৬ 

টমাে ৩৪.৫০ ৮১.০০ ২.৭০ ২৭৪.৪৪ ৩.৩৫ ৩.৯৫ ১০.৮০ ২.৬০ ০.৭৫ ৪১৪.০৯ 



1
2
0
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র্ত তী

 
২০১৭-১৮ অথ্িিছযর ডাক ও টেলিয াগায াগ 

লিভাযগর িাযজে িরাদ্দ, রাজস্ব ও িযয় 

তততীয় অধযায় 



1
2
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

৩. অনুন্নয়ন িাযজে ২০১৭-১৮ 

২০১৭-১৮ অথ্িিছযরর সাংযশালধত িাযজযে এ লিভাগসে দপ্তর/সাংস্থার অনুকূযি ৯৬৭,৮২,১৩,০০০.০০ (নয়শত 
সাতষলট্ট টকালে লিরালশ িক্ষ টতর োজার) োকা িরাদ্দ লছি। লিভাগ ও দপ্তর/সাংস্থার অনুকূযি িরাযদ্দর লিনযাস ও 
প্রকত ত িযয় লনম্নরূপ:-  

২০১৭-১৮ অথ্ি িছযর অনুন্নয়ন িাযজে িরাদ্দ ও িযয় (অাংকসমূে োজার োকায় ) 
প্রলতষ্ঠান িরাদ্দ িযয় 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ ১২,৪০,৯৮ ৭,৯৩,৫০ 
ডাক অলধদপ্তর ৮৭১,২০,০০ ৮৪১,২৮,৬৮ 
টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর ৮৩,৯১,১৫ ৭০,০৮,২৩.৫৪ 
টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস িাইযসলন্সাং কতত িপক্ষ ৩০,০০ ১৪,৭৭.২৪০ 

টমাে ৯৬৭,৮২,১৩.০০ ৯১৯,৪৫,১৮.৬৯ 

৩.১ রাজস্ব িক্ষযমাত্রা ও আয় (২০১৭-১৮) 

২০১৭-১৮ অথ্ি িছযরর সাংযশালধত রাজস্ব িক্ষযমাত্রা ও আদায় (অাংকসমূে োজার োকায়) 
প্রলতষ্ঠান িক্ষযমাত্রা আদায় 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ ৩৩,৩৩,৯০ ৫৭,৫৫ 
ডাক অলধদপ্তর ৩৫৪,২৭,৮০ ৪০৪,৯২,৮৭ 
টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর ৬০,৩০ ৮৬,০৩ 
টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস িাইযসলন্সাং কতত িপক্ষ ১,২০,০০ ৯৮,১৬ 
িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন ৬১৭০,৬৫,৭০ ৬২০২,৫০,২০ 
িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন টকাম্পালন লিলমযেড ১৭,৩৮,০০ ০ 
িাাংিাযদশ সািযমলরন কযািি টকাম্পালন লিলমযেড ১৩,১৫,১০ ০ 
িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড ৩,৯০,০০ ০ 
টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড ৫,৭৮,০০ ০ 

টমাে ৬৬০০,২৮,৮০ ৬৬০৯,৮৪,৮১ 

৩.২ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর লিগত কযয়ক িছযরর রাজস্ব আয় 



1
2
4
 

 িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 



ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ 

 

1
2
5
 

িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

িতুর্ য অধ্যায় 

একনজযর 
লডলজোি িাাংিাযদশ িাস্তিায়যন গত দশ িছযর 

(২০০৯-২০১৮) ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর  
উযেখয াগয কা িক্রম, অজিন এিাং ভলিষযৎ 

পলরকল্পনা 

র্ত তী

িতুথ্ি অধযায় 



1
2
6
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

(গ) টেলিয াগায াগ খাযত অিকাঠাযমাগত উন্নয়ন ও নতুন প্র ুলির অলভয াজন 
 

 গত ১২ টম ২০১৮ িাাংিাযদশ সময়  টভাররাত ২:১৪ লমলনে-এ  ুিরাযষ্ট্রর টলালরডার টকইপ কযানাযভরাি-
এ অিলস্থত িঞ্চপযাড LC-39A টথ্যক Falcon 9 িঞ্চ টভলেযকি িযিোর কযর িাাংিাযদযশর প্রথ্ম 
ট াগায াগ সযাযেিাইে ‘িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১’ মোকাযশ স িভাযি উৎযক্ষপণ করা েযয়যছ। এর মাধযযম 
িাাংিাযদশ লিযশ্বর ৫৭তম লনজস্ব সযাযেিাইযের অলধকারী টদশ লেসাযি আত্মপ্রকাশ করি। 

 

 সযাযেিাইে পলরিািনা ও সাংলিষ্ট টসিা প্রদাযনর লনলমি গাজীপুর এিাং টিতিুলনয়ায় দুলে িাউন্ড কযিাি 
টটশন ও উপিে-ভূ টকে স্থাপন করা েযয়যছ। ইযতামযধযই স্থাপনা দুলে তাযদর কা িক্রম শুরু কযরযছ।   

 

 ২০১২ সাযি িামীনয ান, রলি, িাাংিালিাংক এিাং লসলেযসি এর 2G িাইযসন্স নিায়ন করা েযয়যছ। 

নিায়যনর সময় প্রলত টমগাোেিজ তরঙ্গ ১৫০ টকালে োকায় িরাদ্দ টদয়া েযয়যছ  া ইতাঃপূযিি লিনামূযিয 
প্রদান করা েযয়লছি। 

 

 ২০১৩ সাযি টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেডসে ৫লে প্রলতষ্ঠানযক 3G িাইযসন্স টদয়া েযয়যছ। 3G টেকট্রাম 
(২১০০ টমগাোেিজ িযান্ড) লনিাযম প্রলত টমগাোেিজ টেকট্রাম ২১ লমলিয়ন ডিার মূযিয লিক্রয় করা 
েযয়যছ।  

 

 ২০১৮ সাযি টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেডসে ৪লে প্রলতষ্ঠানযক 4G িাইযসন্স টদয়া েযয়যছ। 4G টসিা ২০ 
ট ব্রুয়ালর ২০১৮ তালরযখ িািু করা েযয়যছ। িতিমাযন সকি উপযজিা প িায়সে িামাঞ্চযিও 3G টসিা 
লিস্ততত েযয়যছ। 

 

 ২০১৮ সাযি প্র ুলি লনরযপক্ষ টেকট্রাম লনিাযম ১৮০০ টমগাোেিজ িযাযন্ডর প্রলত টমগাোেিজ টেকট্রাম 
৩১ লমলিয়ন ডিার এিাং ২১০০ টমগাোেিজ িযাযন্ডর প্রলত টমগাোেিজ টেকট্রাম ২৭ লমলিয়ন ডিার মূযিয 
লিক্রয় করা েযয়যছ। 

 

৪.১ লডলজোি িাাংিাযদশ িাস্তিায়যন গত দশ িছযরর কা িক্রম ও অজিন 
 

(ক) আইন ও নীলতমািা প্রণয়ন/সাংস্কার 
 িাাংিাযদশ তার ও টেলিয ান টিাডি (সাংযশাধন) আইন, ২০০৯। 
 িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ আইন, ২০০১ (সাংযশালধত ২০১০)। 
 টপাট অল স আইন, ১৮৯৮ (সাংযশালধত ২০১০)। 
 আন্তজিালতক দূরপাোর টেলিয াগায াগ টসিা নীলতমািা, ২০১০। 
 ব্রডিযান্ড নীলতমািা, ২০০৯। 
 ব্রডিযান্ড নীলতমািা, ২০০৯ সাংযশাধন (ব্রডিযাযন্ডর সাংজ্ঞা নূযনতম ১২৮ টকলিলপএস এর পলরিযতি নূযনতম ৫ 

এমলিলপএস লনধিারণ ) 
 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস িাইযসলন্সাং কতত িপক্ষ লিলধমািা, ২০১৩। 

 

(খ) টেলিয াগায াগ খাযত প্রালতষ্ঠালনক সাংস্কার 
 

 টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর গঠন (২০১৫)। 
 িাাংিাযদশ সযাযেিাইে কলমউলনযকশন্স টকাম্পালন লিলমযেড গঠন (২০১৭)। 
 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস িাইযসলন্সাং কতত িপক্ষ গঠন ( ২০১৩)। 
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 SEA-ME-WE-4 সািযমলরন কযািি এর িযান্ডউইডথ্ িেযনর জনয ঢাকা ও কক্সিাজাযরর মযধয লিলেলসএি 
ও পাওয়ার লিড টকাম্পালন লিলমযেযডর অপলেকযাি  াইিার (প্রযেকশন) িযিোযরর মাধযযম লিদযমান ৪০ 
লজলিলপএস কযাপালসলের অপলেকযাি  াইিার ট্রান্সলমশন লিাংকযক ২৪০ লজলিলপএস এ রূপান্তর করা েযয়যছ। 

 

 গত ১০ টসযপ্টম্বর ২০১৭ তালরযখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভিন টথ্যক লভলডও কন াযরলন্সাং এর মাধযযম SEA-
ME-WE-5 এর িযালন্ডাং টটশন ও টসিার আনুষ্ঠালনক উযিাধন কযরন। টদযশর লিতীয় সািযমলরন কযািি 
SEA-ME-WE-5 এর ‘কযািি িযালন্ডাং টটশন’ পেুয়াখািী টজিার কুয়াকাোয় স্থাপন করা েযয়যছ এিাং এর 
মাধযযম িাাংিাযদশ ক্রমান্বযয় ১,৫০০ লজলিলপএস িযান্ডউইডথ্ পাযি।  

 

 

  “১০০০লে ইউলনয়ন পলরষযদ অপলেকযাি  াইিার কযািি টনেওয়াকি উন্নয়ন প্রকল্প” লডযসম্বর ২০১৬-টত 
সমাপ্ত েযয়যছ। এ প্রকযল্পর মাধযযম ৬৪লে টজিায় ১১৪লে উপযজিা েযত ১১০৪লে ইউলনয়যন প্রায় ৮০০০ 
লক:লম: অপলেকযাি  াইিার কযািি স্থাপন করা েযয়যছ। এর  যি  ইউলনয়ন প িাযয় লিলভন্ন সামলরক, 
টিসামলরক সরকালর, স্বায়িশালসত প্রলতষ্ঠান, লশক্ষা প্রলতষ্ঠান এ ব্রডিযান্ড ইন্টারযনে সুলিধা সম্প্রসালরত েযে। 

 

 “উপযজিা প িাযয় অপলেকযাি টনেওয়াকি উন্নয়ন” প্রকযল্পর আওতায় ৬৪লে টজিার ৩৪৯লে উপযজিায় 
৮৯০০ লক.লম. অপলেকযাি  াইিার কযািি এিাং সাংলিষ্ট  ন্ত্রপালত স্থালপত েযয়যছ। এর পাশাপালশ 
িাইযসন্সধারী NTTN অপাযরেররাও প্রায় সকি উপযজিায় অপলেকযাি  াইিার টনেওয়াকি স্থাপন কযরযছ। 

 যি টদযশর প্রায় সকি উপযজিার জনগযণর জনয ব্রডিযান্ড ইন্টারযনেসে আধুলনক টেলিয াগায াগ সুলিধা 
সম্প্রসালরত েযয়যছ। 

 

 “টেলিয াগায াগ টনেওয়াকি উন্নয়ন” প্রকযল্পর আওতায় Gigabit Passive optical Network (GPON), 
লভলিক FTTx (Ofiice/home/building) System িািু করা েযয়যছ। এর মাধযযম একই িাইযন Triple 
Play (Voice, Data and Video) সালভিস পাওয়া  াযে। 

 

 লিলেলসএিসে ৭লে টিসরকালর প্রলতষ্ঠানযক International Terrestrial Cable (ITC) িাইযসন্স প্রদান 
করা েযয়যছ।  

 

 জনগযণর লনকে স্বল্পমূযিয ইন্টারযনে টসিা টপৌঁছাযনার িযক্ষ লিলেলসএি, লপলজলসলি, টরিওযয় এিাং ২লে 
টিসরকালর প্রলতষ্ঠানযক Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) 
িাইযসন্স প্রদান করা েযয়যছ।  

 

 প্রালন্তক প িাযয় ইন্টারযনে টসিা টপৌঁযছ লদযত লিদযমান দুইলে প্রলতষ্ঠাযনর পাশাপালশ লিলেলসএি এিাং একলে 
টিসরকালর প্রলতষ্ঠানযক  Broadband Wireless Access (BWA) িাইযসন্স প্রদান করা েযয়যছ। 

 

 টেলিয াগায াগ টসিা প্রদাযনর জনয IGW, ICX, IIG, NIX, VSP, ISP, IPTSP, NTTN, NSP, Vehicle 
Tracking Service ইতযালদ কযাোগলরযত প্রায় ১,৮০০লে লিলভন্ন প্রকাযরর িাইযসন্স ইসুয করা েযয়যছ।  

 

 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) কতত িক গত ০৪ অযক্টাির 
২০১৬ ডে িাাংিা (‘.িাাংিা’ .xn--54b7fta0cc) IDN ccTLD িাাংিাযদযশর অনুকূযি িূড়ান্ত িরাদ্দ প্রদান 
করা েযয়যছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১ লডযসম্বর ২০১৬ তালরযখ ‘.িাাংিা’ টডাযমইযনর আনুষ্ঠালনক উযিাধন 

ট াষণা কযরন।  
 

 টদযশ Mobile Number Portability (MNP) টসিা প্রদাযনর লনলমি গত ৩০ নযভম্বর ২০১৭ তালরযখ 
একলে প্রলতষ্ঠানযক িাইযসন্স প্রদান করা েযয়যছ।  
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 টেলিয াগায াগ টসিাদানকারীযদর অিকাঠাযমা উন্নয়যনর িযয় এিাং ভূলম ও লিদুযযতর িযিোর কমাযনাসে 
জনস্বাযস্থযর উপর টমািাইি োওয়াযরর টরলডযয়শযনর সম্ভািয লিরূপ প্রভাি টরাযধ Tower Sharing Guide-
line ও Infrastructure Sharing Guideline প্রণয়ন করা েযয়যছ। 

 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ নযভম্বর ২০১৫ তালরযখ গণভিযন লভলডও কন াযরযন্সর মাধযযম িািমলনরোযের 
দেিাম ও আঙ্গরযপাতায় িামীণয ান কতত িক স্থালপত 3G টনেওয়াকি উযিাধন কযরন। 

( ) টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলি িযিোযর সুরক্ষা ও লনরাপিা  
 

 িাযয়াযমলট্রক পিলতযত জাতীয় পলরিয়পযত্রর সাযথ্ িােকগযণর তথ্য  ািাইপূিিক SIM/ RUIM পুনাঃলনিন্ধন 
কা িক্রম ৩১ টম ২০১৬ তালরযখ সম্পন্ন করা েযয়যছ এিাং নতুন সাংয াগ িেযণ িাযয়াযমলট্রক টরলজযেশন 
িাধযতামূিক করা েযয়যছ। এর  যি টমািাইি ট াযন হুমলক, িাোঁদািালজ, জলঙ্গ অথ্িায়ন, অনিধ VOIP ইতযালদ 
অপরাধমূিক কমিকাে িহুিাাংযশ হ্রাস টপযয়যছ।  

 

 Cyber space এিাং Internet লভলিক সাইিার ক্রাইম প িযিক্ষণ ও অপরাধ প্রলতেতসে সকি প্রকার 
তথ্য/লনরাপিা লনলিত করযণর িযক্ষ ‘‘Cyber Threat Detection and Response ’’ শীষিক প্রকযল্পর 
িাস্তিায়ন কা িক্রম সম্পযন্নর পযথ্। 

 

 অনিাইযন পযনিািাল  টরাযধ কা িকর িযিস্থা িেযণর জনয লিলেআরলস, অপাযরের এিাং আইন শতঙ্খিা 
রক্ষাকারী িালেনী সমন্বযয় একলে কলমলে কাজ করযছ। ইযতামযধযই সাত শতালধক পযনিাসাইে িক করা 
েযয়যছ।     

 

 সামালজক টনেওয়ালকিাং সাইেসমূযে সমাজ ও টদশ লিযরাধী প্রিারণা টরাযধ মলনেলরাং ও প্রলতেতকরযণর িযক্ষ 
ট সিুক, গুগি, মাইযক্রাস ে  এিাং অনযানয অনিাইন মাধযমসমূযের কতত িপযক্ষর সাযথ্ সমযঝাতার উযদযাগ 
িেণ করা েযয়যছ। 

(ঙ) সাশ্রয়ী ও উন্নত মাযনর টসিা লনলিতকরণ 
 

 িাাংিাযদযশ টমািাইি ট াযনর অনুযমালদত কিযরে সিিলনম্ন ০.৪৫ োকা েযত সযিিাচ্চ ২.০০ োকা লনধিারণ 
করা েযয়যছ। লিলভন্ন পযাযকযজর গড় কিযরে িতিমাযন ০.৮৩ োকার নীযি টনযম এযসযছ। এছাড়া সযিিাচ্চ ১০ 
টসযকন্ড পািস িািু করায় টমািাইি িােকরা সাশ্রয়ী মূযিয কথ্া িিযত পারযছ। 

 

 টেলিয াগায াগ টসিার মান উন্নয়যনর জনয কি ড্রপ টরাধ, টনেওয়াযকির মান িতলি, লিলেআরলসর QoS 
সাংক্রান্ত লনযদিশনা টমযন িিা, িােক কতত িক অিালিত পযাযকজ িন্ধকরণ, কলপরাইে িঙ্ঘন টরাধ ইতযালদ 
লিষযয় লনযদিশনা প্রদান করা েযয়যছ। কি ড্রযপর টক্ষযত্র কি লমলনে ট রত প্রদাযনর িযিস্থা িেণ করা 
েযয়যছ। 

 

 সিিালধক সাশ্রয়ী মূযিয িােক প িাযয় প্রলত এমলিলপএস গলতর ইন্টারযনে িযান্ডউইডযথ্র মালসক িাজি 
২৭,০০০ োকা েযত কলমযয় ৫৬২ োকা লনধিারণ করা েযয়যছ। 

 

 IP Transit এর জনয হ্রাসকত ত মূিয ১িা জুিাই ২০১৮ েযত কা িকর করা েযয়যছ। িতিমাযন IIG প িাযয় 
প্রলত এমলিলপএস IP Transit এর সিিলনম্ন মূিয ৩৫০ োকা। 
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(ি) টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলির িযিোর ও টসিার আওতা িতলি  
 

 টমািাইি ট াযনর সাংয াগ সাংখযা ২০০৮ সাযির ৪.৬ টকালে েযত িতলি টপযয় আগট ২০১৮ প িন্ত প্রায় 
১৫.৪২ টকালেযত উন্নীত েযয়যছ। এ সমযয় িাাংিাযদযশ টেলিযডনলসলে ৯৪.৬%  া ২০০৮ সাযি ৩৪.৫% লছি। 

  

 ইন্টারযনে িােক সাংখযা ২০০৮ সাযির মাত্র ৪০ িক্ষ েযত িতলি টপযয় আগট ২০১৮ প িন্ত প্রায় ৯.০৫ 
টকালেযত উন্নীত েযয়যছ। এ সমযয় িাাংিাযদযশ ইন্টারযনে টডনলসলে দাোঁলড়যয়যছ ৫৫.৫২%-এ  া ২০০৮ সাযি 
মাত্র ২.৬৭% লছি। 

 

 ২০০৮ সাযি িাাংিাযদযশ আন্তজিালতক িযান্ডউইডথ্ িযিোযরর পলরমাণ লছি মাত্র ৭.৫ লজলিলপএস  া িতলি 
টপযয় িতিমাযন প্রায় ৬৭২ লজলিলপএস এ উন্নীত েযয়যছ। 

(ছ) টেলিয াগায াগ  ন্ত্রপালত ও সরিামালদ উৎপাদযন টদশীয় সক্ষমতা িতলি 
 

 িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড ২০১২ সাি টথ্যক টদযশ অপলেকযাি  াইিার উৎপাদন শুরু কযরযছ  া 
লডলজোি িাাংিাযদযশর জনয অিকাঠাযমা লনমিাযণ গুরুত্বপূণি ভূলমকা রাখযছ। 

 

 িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড টদশীয় িালেদা লিযিিনায় টসযপ্টম্বর ২০১৬ েযত HDPE Silicone Duct-
এর িালণলজযক উৎপাদন শুরু কযরযছ।   

 

 টেলশস উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Core i5 এিাং Core i7 প্রযসসর সমতি টদাযয়ি িযাপেপ সাংয াজন কযর 
িাজারজাত করযছ। 

 

 টেলিয ান লশল্প সাংস্থা িতিমাযন কিার আইলড টেলিয ান টসে উৎপাদন ও লপএলিএক্স স্থাপযনর পাশাপালশ 
লডলজোি বিদুযলতক লমোর, টমািাইি টসযের িযাোলর ও িাজিার সাংয াজন ও লিপণন করযছ। 

 

 Walton Digi-Tech Industries Limited এর লনজস্ব কারখানায় টদযশ বতলর ১ম স্মােি ট ান উৎপাদন 
শুরু েযয়যছ। এ ছাড়াও “Symphony”, “We” ও “Okapia” ব্রাযন্ডর েযান্ডযসে আমদালনকারক 
প্রলতষ্ঠানসমূে স্থানীয়ভাযি টমািাইি ট ান েযান্ডযসে সাংয াজন, উৎপাদন, িাজারজাতকরযণর জনয কা িক্রম 
পলরিািনা করযছ। 

(জ) টেলিয াগায াগ খাযত অনিধ কা িক্রম টরাধ  
 

 অনিধ কি োলমিযনশন টরাযধ লনয়লমত অলভ ান পলরিািনা করা েযে এিাং অনিধ কমিকাযে িযিহৃত SIM/
RUIM ও  ন্ত্রপালত জব্দ করাসে সাংলিষ্ট িযলিযদর লিরুযি মামিা করা েযে। 

 

 ভুয়া টরলজযেশন িন্ধ এিাং অনিধ SIM Box িযিোরকারীযদর লনরুৎসালেত করার িযক্ষ সকি টমািাইি 
অপাযরেরযদর সমন্বযয় লিলেআরলসযত SIM Box detection System স্থাপন করা েযয়যছ। SIM Box 
লডযেকশন লসযটযমর মাধযযম শনািকত ত SIM/RUIM দ্রুততম সমযয় িন্ধ করা েযয় থ্াযক ; 

 

 লিলেআরলস’র লনযদিশনা টমাতাযিক অপাযরেররা Self-Regulation পিলত প্রযয়াগ করায় অনিধ কি 
োলমিযনশযন SIM/RUIM এর িযিোর লনরুৎসালেত েযে।  

 

 অনিধ কি োলমিযনশন কা িক্রম টরাধকযল্প Bi-Lateral connectivity সমূে লিলেন্নকরণ, ISP ও IIG 
Bandwidth লনয়লমত প িাযিািনা করা, আন্তজিালতক ও অভযন্তরীণ কি োলমিযনশযনর িাজি সমন্বয় এিাং 
VSAT এর িযিোর সীলমত করা েযয়যছ। এর  যি ও লিলেআরলস'র কযঠার নজরদালরর কারযণ সরকাযরর 
রাজস্ব আদায় িতলি পাযে।  
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 সরকার কতত িক অনুযমালদত কিযরে এর লনযম্ন  াযত টকান Operator / IGW বিযদলশক কি আদান-প্রদান 
করযত না পাযর, টসিযক্ষ সকি IGW অপাযরেরযদরযক মালসক লভলিযত তাযদর িযাাংক লেসাি লিিরণী 
(Local & F.C (Foreign Currency account) তথ্যালদ লিলেআরলসযত দালখযির জনয লনযদিশনা প্রদান 
করা েযয়যছ।   

 

 অনিধ োলমিযনশযন িযিহৃত SIM/RUIM এর সাংখযার লভলিযত সাংলিষ্ট অপাযরেরযক জলরমানা করার জনয 
ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাগ েযত লনযদিশনা প্রদান করা েযয়যছ। 

 

 নকি ও অনিধভাযি আমদালনকত ত টমািাইি টসে িাজারজাতকরযণর লিরুযি িযিস্থা টনওয়া েযয়যছ। 

ইযতামযধয লিলেআরলস কতত িক র যাি এর সোয়তায় টিশ কযয়কলে অলভ ান পলরিািনা করা েযয়যছ। অনিধ 
টমািাইি টসে লিক্রয় িন্ধকরযণ কা িক্রম অিযােত রযয়যছ। 

 

 Caller ID Spoofing টরাযধ সকি অপাযরেযর প্রযয়াজনীয় লসযটম স্থাপন করা েযয়যছ। 

 

 লিলেআরলস কতত িক গলঠত িাাংিাযদশ কলম্পউোর লসলকউলরলে ইলন্সযডন্ট টরসপন্স লেম (BD-CSIRT) গঠন করা 
েযয়যছ এিাং এর দক্ষতা িাড়াযনার জনয লিলভন্ন িযিস্থা িেণ করা েযে।  

(ঝ) ডাক টসিার আধুলনকায়ন ও তথ্যপ্র ুলির মাধযযম টসিার লিস্তত লতকরণ  
 

 “টপাট ই-টসন্টার  র রুরাি কলমউলনলে” শীষিক প্রকযল্পর অধীযন সারা টদযশ ৫০০লে উপযজিা ও সাি 
টপাট অল স এিাং ৮,০০০ লে িামীণ অলিভাগীয় শাখা ডাক রযক টপাট ই-টসন্টাযর রূপান্তযরর কাজ 
সম্পন্ন েযয়যছ। এ সকি ই-টসন্টাযর ই-টসিা প্রদাযনর পাশাপালশ প্রলশক্ষণ, উযদযািা সতলষ্ট ও নারীযদর জনয 
তথ্যপ্র ুলি প্রলশক্ষযণর িযিস্থা িেণ করা েযয়যছ। 

 

 লনরাপদ ও দ্রুত অথ্ি টপ্ররযণর জনয ইযিকট্রলনক মালন অডিার সালভিস িািু করা েযয়যছ। িতিমাযন সমি টদযশ 
৮,৫০০ লে লিলভন্ন টশ্রণীর ডাক যর (সকি টজিার প্রধান ডাক র, সকি উপযজিা ডাক র ও লনিিালিত 
লকছু ডাক যর) এ সালভিসলে িািু আযছ।  

 

 ে রত শােজািাি আন্তজিালতক লিমান িির, ঢাকা এর এয়ারযপােি সলেিাং অল যস ডাক িযাগ সলঠক সমযয় 
িিািি ও সময় লনয়ন্ত্রযণর জনয টলািাি মলনেলরাং লসযটম (লজএমএস) িািু করা েযয়যছ। 

 

 গত ২৬ মািি ২০১০ তালরযখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টপাটাি কযাশ কাডি উযিাধন কযরন। কযাশ কাযডির 
িালণলজযক কা িক্রম শুরু করা েযয়যছ। লকউ কযাশ টনেওয়াযকির আওতাধীন ২৬ লে িযাাংযকর ১,৪০০ লে 
এলেএম িুযথ্ টপাটাি কযাশ কাডি টসিা িািু করা েযয়যছ। টদযশর সকি টজিা/উপযজিা টপাট অল সসে 
লিভাগীয় গুরুত্বপূণি সাি টপাট অল স সমূযের ৮,৫০০ লে অল যস POS টমলশন এর মাধযযম টপাটাি কযাশ 
কাডি টসিা িািু আযছ।টডলিে কাডি লেসাযি িযিোযরর পাশাপালশ সামালজক লনরাপিা ভাতাসে সরকার কতত িক 
প্রদি লিলভন্ন ভাতা এিাং লিলভন্ন স্থাযন শ্রলমকযদর মজুলর এর মাধযযম পলরযশাধ করা েযে। 

 

 ডাক অলধদপ্তযরর নতুন টসিা কা িক্রম লেযসযি টপাট ই-কমাসি সালভিস িািু করা েযয়যছ।  
 

 িাাংিাযদশ ডাক অলধদপ্তযরর সদর দপ্তর লনমিাণ কাজ োযত টনয়া েযয়যছ এিাং দ্রুত গলতযত তা এলগযয় 
 াযে। 

 

 ঢাকা শেযর ডাক লিভাযগর কমিকতিা/কমিিারীযদর জনয ২০তিা লিলশষ্ট ৮লে ভিযন টমাে ৬০৮লে লযাে 
লনমিাযণর কাজ এলগযয় িিযছ। 
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 প িায়ক্রযম সারাযদযশর জরাজীণি ডাক  রসমূেযক পুনলনিমিাণ করা েযে। ইযতামযধয শতালধক ডাক র 
পুনলনিমিাণ করা েযয়যছ। 

 টমইি ও কযাশ পল িহযন  র্ন্য ১১৮ টি টমইি গাড়ী সাংগ্রহ এিাং এিাং ৩৩ টি গ্যায র্ লনম যাি সম্পন্ন 

হযয়যে। এ  ফযি পাযস যি ও িলর্লস্টক পল িহন টসিা প্রিতযযন  মাধ্যযম লিপুি পল মাি অর্ য আয় হযি 

এিাং দ্রুত ও লন াপযে ডাক টসিা প্রোন ক া সম্ভি হযি।এসকি গাড়ী  িািক লহসাযি ২০% না ীযক 

লনযয়াগ টেয়া হযয়যে।  

(ঞ) আন্তজিালতক প্রলতষ্ঠানসমূযের সাযথ্ সমন্বয় ও স্বীকত লত 
 

 ২০১০ সাযি টমলক্সযকাযত অনুলষ্ঠত আন্তজিালতক টেলিয াগায াগ ইউলনয়ন (আইলেইউ) কাউলন্সি লনিিািযন 
প্রথ্ম িাযরর মত িাাংিাযদশ সদসযপদ অজিন কযর।  

 

 ২০১৪ সাযি টকালরয়া প্রজাতযন্ত্র অনুলষ্ঠত আন্তজিালতক টেলিয াগায াগ ইউলনয়ন (আইলেইউ) কাউলন্সি 
লনিিািযন িাাংিাযদশ লিতীয় টময়াযদ কাউলন্সি সদসয টদশ লেযসযি পুনাঃলনিিালিত েযয়যছ।  

 

 ২০১৪ সাযি ঢাকায় Commonwealth Telecommunications Organizations এর Forum 
সযম্মিযনর এর আযয়াজন করা েযয়যছ। 

 

 ২০১৬ সাযি ঢাকায় South Asian Telecommunication Regulator’s Council (SATRC) এর ১৭ 
তম সভার আযয়াজন করা েযয়যছ। 

 

 Commonwealth Telecommunication Organization (CTO) ও লিলেআরলস ট ৌথ্ভাযি ঢাকায় ৭-৮ 
মািি ২০১৭ তালরযখ Digital Bangladesh: Focusing on Cybercrime, Safe Internet and Broad-
band শীষিক দুই লদনিযাপী আন্তজিালতক টসলমনাযরর আযয়াজন কযরযছ। 

 

 ইস্তানিুযি অনুলষ্ঠত UPU Postal Congress, 2016-এ িাাংিাযদশ Postal Operations Council (POC) 
এর সদসয পযদ লনিিািন কযর জয়িাভ কযরযছ।  

 

 Asian Pacific Postal Union (APPU) এর Postal Financial Services Working Group-এ লিনা 
প্রলতিলিতায় িাাংিাযদশ প্রথ্মিাযরর মযতা টিয়ারমযান লনিিালিত েযয়যছ। একই সাযথ্ Supply Chain 
Working Group-এর সদসয মযনানীত েযয়যছ।  

 

 থ্াইিযাযন্ড অনুলষ্ঠত ITU Telecom World 2016-এ সামালজক খাযত এর প্রভাি লিযিিনায় ‘িঙ্গিনু্ধ 
সযাযেিাইে’ উৎযক্ষপণ প্রকল্প Excellence Award িাভ কযরযছ।  

 

 িামীণ জনগযণর লনকে িহুমালত্রক লডলজোি টসিা টপৌঁযছ টদয়ার স্বীকত লতস্বরূপ ডাক অলধদপ্তর এলশয়ান-
ওযসলনয়ান কলম্পউলোং ইন্ডালে অগিানাইযজশন (ASOCIO) েযত ASOCIO-2017 Digital Government 
Award িাভ কযরযছ। 

 

 ডাক লিভাগ eAsia Award প্রলতয ালগতায় এলশয়া পযালসল ক কাউলন্সি  র টট্রড ট লসলিযেশন অযান্ড 
ইযিকট্রলনক লিজযনস (এএ এলসলে)-এর লনকে েযত ই-কমাসি টসিা সাংলিষ্ট Postal Cash Card: Bank-
ing for Unbanked People-এর জনয টরৌপয পদক িাভ কযরযছ।   

 

 ৮৫০০লে ডাক রযক টপাট ই-টসন্টার-এ রূপান্তযরর জনয ডাক লিভাগযক দয ওয়াল্ডি ইন রযমশন 
টেকযনািলজ অযান্ড সালভিযসস অযািাযয়ন্স (ডলিউআইলেএসএ)-এর Digital Opportunity Category-টত 
টমলরে অযাওয়াডি প্রদান কযরযছ। 
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 “িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১” এর িযাকআপ লেসাযি পরিতিী সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ। 
 

 টেলিেক কতত িক ইউলনয়ন প িাযয় 3G টনেওয়াকি সম্প্রসারণ।  
 

 িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড FTTH এর জনয ড্রপ  াইিার কযািি বতলরর প্লান্ট স্থাপন, Pigtail ও 
Patch Cord বতলর। 

 

 িাম প িায় প িন্ত 3G/4G ওয়যারযিস ব্রডিযান্ড লনলিত করা। 
 

 টদযশর সকি ইউলনয়ন প িায় প িন্ত অপলেকযাি  াইিার লভলিক ব্রডিযান্ড ইন্টারযনে লিস্তার। 
 

 সযাযেিাইে টসিার সুষু্ঠ প্রযয়াযগর মাধযযম িরাঞ্চি, উপকূিীয়, পাোলড় এিাং দুগিম অঞ্চিসমূযে কা িকর 
ট াগায াগ িযিস্থা গযড় টতািা। 

 

 টদযশ ই-কমাযসির লিকাযশর জনয সুষু্ঠ আইলন, লনয়ন্ত্রণমূিক এিাং প্র ুলি লভলিক কাঠাযমা গযড় টতািা। 
 

 Digital Financial Service এর প্রসার লনলিত করণ। 
 

 Cyber space এিাং Internet লভলিক সাইিার ক্রাইম প িযিক্ষণ ও অপরাধ প্রলতেতসে সকি প্রকার 
তথ্য/লনরাপিা লনলিত করযণর িযক্ষ “Cyber Threat Detection and Response” শীষিক প্রকল্প 
িাস্তিায়ন। 

 

 সাইিার সুরক্ষা ও লনরাপিা লনলিতকরযণ প্রালতষ্ঠালনক, আইলন এিাং কালরগলর কাঠাযমা গযড় টতািা। 
 

 সযাযেিাইে িযালন্ডাং রাইেস গাইডিাইন/লনযদিলশকা প্রণয়ন করা। 
 

 Digital Broadcasting এ Switchover এর মাধযযম লিদযমান িযাযনিসমূেযক পূণিরূযপ লডলজোি করা।  
 

 টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলি খাযত দক্ষ মানিসম্পদ উন্নয়যনর িযক্ষ প্রালতষ্ঠালনক কাঠাযমা স্থাপন। 

 

 টমইলিাং অপাযরের ও কুলরয়ার সালভিস িাইযসলন্সাং কতত িপযক্ষর সক্ষমতা িতলি এিাং এ খাযত টসিার মান 
লনলিতকরণ।  

 

 টপাটাি কযাশ কাযডির প্রসাযরর িযক্ষ VISA/ MasterCard এর সাযথ্ Integration. 
 

 টেলিয াগায াগ  ন্ত্রপালত সরিরােকারী প্রলতষ্ঠান/মযানু যাকিারার কতত িক িাাংিাযদযশ নূযনতম লনধিালরত মূিয 
সাংয াজন লনলিতকরণ; 

 

 িাাংিাযদশ কযািি লশল্প লিলমযেড কতত িক Electrical Overhead Conductor, Service Drop Cable & 
Bare/Insulated Wire Manufacturing Plant স্থাপনপূিিক এর উৎপালদত পযণযর িাজারজাতকরণ।  

 

 ILDTS Policy-2010 -টক  ুযগাপয াগী কযর সাংযশাধন/প্রণয়ন। 
 

 টদযশ টেলিয াগায াগ  ন্ত্রপালত উৎপাদযনর জনয উপয াগী পলরযিশ সতলষ্ট। 

৪.২ লডলজোি িাাংিাযদশ গঠযন আগামীর পলরকল্পনা 
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প্রকল্পসমূে 

র্ত তী

পঞ্চম অধযায় 
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 িাাংিাযদশ টেলিকলমউলনযকশন টকাম্পালন লিলমযেড: 

৫.১ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর প্রকল্প িাস্তিায়ন সার-সাংযক্ষপ 

টমাে প্রকল্প সাংখয 

২০১৭-১৮ অথ্িিছযর টমাে িরাদ্দ 

িরাযদ্দর লিপরীযত জুন ২০১৮ প িন্ত িযয় 

িিমান প্রকে ১০টি এিাং অননুযমালেত ি ােলিহীন প্রকে ১৪টি  

৮০৭,৩১ িক্ষ্ োকা 

৮১৮,৩২ িক্ষ্ োকা (১০১.৩৬%) 

৫.২ ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর এলডলপভুি িিমান প্রকল্প 

ডাক অলধদপ্তর: 

প্রকযল্পর নাম 
(প্রকল্প টময়াদ) 

প্রাক্কলিত িযয় 
(প্রকল্প সাো য) 

২০১৭-১৮ অথ্িিছযর 
আরএলডলপ িরাদ্দ 

২০১৭-১৮ 
অথ্িিছযর িরাযদ্দর 
লিপরীযত িযয় (%) 

ডাক অলধদপ্তযরর কমিকতিা-কমিিারীযদর জনয 
আিালসক ভিন লনমিাণ। 
(জানুয়ালর ২০১৭ - জুন ২০১৯) 

২৫৫৬০.০০ 
(--) 

৫০০০.০০ 
(--) 

৪৯০৩.৩৩ 
(৯৮.০৭%) 

িাাংিাযদশ ডাক অলধদপ্তযরর সদর দপ্তর 
লনমিাণ। 
(জুিাই ২০১৪ - লডযসম্বর ২০১৮) 

৯১৯০.০০ 
(--) 

১৭৮০.০০ 
(--) 

১৭২৯.১২ 

(৯৭.১৪) 

ডাক পলরিেণ িযিস্থা শলিশািীকরণ। 
(জানুয়ালর ২০১৫ - জুন ২০১৮) 

৭৮৩২.৯৪ 
(--) 

৬৩২.০০ 
(--) 

৩২৮.৫৮ 
(৫১.৯৯%) 

িাাংিাযদশ ডাক অলধদপ্তযরর অধীনস্থ 
জরাজীণি ডাক রসমূযের লনমিাণ/পুনিিাসন 
(২য় প িায়)। 
(জানুয়ালর ২০১৭ - লডযসম্বর ২০১৮) 

৪৮০০.০০ 
(--) 

১১০০.০০ 
(--) 

৭৭১.৫৩ 
 (৭০.১৪%) 

(িক্ষ্ োকায়)                                               

প্রকযল্পর নাম 
(প্রকল্প টময়াদ) 

প্রাক্কলিত িযয় 
(প্রকল্প সাো য) 

২০১৭-১৮ অথ্িিছযর 
আরএলডলপ িরাদ্দ 

২০১৭-১৮ অথ্িিছযর 
িরাযদ্দর লিপরীযত 

িযয় (%) 
উপযজিা প িাযয় অপলেকযাি  াইিার 
কযািি টনেওয়াকি উন্নয়ন (সাংযশালধত)। 

(জুিাই ২০১৩ - জুন ২০১৮) 
 

৬২৪৮৯.৩৮ 

(--) 

৯২৬৮.০০ 

 (--) 

৮৯৪৩.৩৩ 
(৯৬.৫০%) 

লডলজোি িাাংিাযদযশর জনয ওয়যারযিস 
ব্রডিযান্ড টনেওয়াকি স্থাপন।  
(টম ২০১৪ - লডযসম্বর ২০১৯) 

৯৫৬৮৪.২৪ 

৩৪৪৬৯.২৪ 

(৬১২১৫.০০) 

৬০৭০.০০ 

 (--) 

৫৬০৭.৩৫ 
(৯২.৩৮%) 

(িক্ষ্ োকায়)                                               
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িাাংিাযদশ টেলিয াগায াগ লনয়ন্ত্রণ কলমশন (লিলেআরলস): 

প্রকযল্পর নাম 
(প্রকল্প টময়াদ) 

প্রাক্কলিত িযয় 
(প্রকল্প সাো য) 

২০১৭-১৮ 
অথ্িিছযর 

আরএলডলপ িরাদ্দ 

২০১৭-১৮ 
অথ্িিছযর িরাযদ্দর 
লিপরীযত িযয় (%) 

কলমউলনযকশন ও ব্রডকালটাং সযাযেিাইে 
উৎযক্ষপযণর প্রস্তুলতমূিক ও তত্ত্বািধায়ক কা িালদ 
(সাংযশালধত)।                                 

(জুিাই ২০১১ - লডযসম্বর ২০১৮) 

১৪৬৪২.০০ 
(লনজস্ব 
অথ্িায়যন) 

২৭৯৪.০০ 
(লনজস্ব অথ্ি) 

১৫৬৬.৮৮ 
(লনজস্ব অথ্ি) 
(৫৬.০৮%) 

িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে উৎযক্ষপণ। 
(জুিাই ২০১৪ - লডযসম্বর ২০১৮) 

২৭৬৫৬৬.২৫ 
 

(*১৩৫৮৭৫.৭২ 
লিডাসি  

 াইনযালন্সাং) 

৫১৮০০.০০ ৫৫৮৩০.৫৩ 
(১০৭.৭৮%) 

(িক্ষ্ োকায়)                                               

টেলিয াগায াগ অলধদপ্তর: 

প্রকযল্পর নাম 
(প্রকল্প টময়াদ) 

প্রাক্কলিত িযয় 
(প্রকল্প সাো য) 

২০১৭-১৮ 
অথ্িিছযর 

আরএলডলপ িরাদ্দ 

২০১৭-১৮ 
অথ্িিছযর িরাযদ্দর 
লিপরীযত িযয় (%) 

সাইিার টেে লডযেকশন এযান্ড টরসপন্স। 

 (লডযসম্বর ২০১৬ - টম ২০১৯) 
১৪৯৫২.৩৯ 

(--) 
১২১২.০০ 

 (--) 
১২১১.৯১ 

 (৯৯.৯৯%) 

(িক্ষ্ োকায়)                                               

টেলিেক িাাংিাযদশ লিলমযেড: 

প্রকযল্পর নাম 
(প্রকল্প টময়াদ) 

প্রাক্কলিত িযয় 
(প্রকল্প সাো য) 

২০১৭-১৮ 
অথ্িিছযর 

আরএলডলপ িরাদ্দ 

২০১৭-১৮ 
অথ্িিছযর িরাযদ্দর 
লিপরীযত িযয় (%) 

3G টনেওয়াকি প্র ুলি প্রিতিন ও  2.5G 

টনেওয়াকি সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় প িায়) 
(এলপ্রি ২০১৭ - লডযসম্বর ২০১৮) 

৬৭৫৮১.৮৪ 
৬০৭৭৯.৩৭ 

(--) 
(অিলশষ্ট অথ্ি 
সাংলিষ্ট সাংস্থার 
লনজস্ব অথ্ি) 

১০৭৫.০০ 
(--) 

৯৩৯.৫৮ 
(৮৭.৪০%) 

(িক্ষ্ োকায়)                                               
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

সলিত্র ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর  
কা িক্রম 

র্ত তী

ষষ্ঠ অধযায় 



1
4
0
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংিাযদশ সরকাযরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২ টম ২০১৮ তালরখ িাাংিাযদশ সময় রাত ২:১৪ লমলনযে 
মোশূযনয িাাংিাযদযশর প্রথ্ম সযাযেিাইে  ‘িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১’ এর শুভ উৎযক্ষপণ ট াষণা কযরন। 

মোশূযনয িাাংিাযদযশর প্রথ্ম সযাযেিাইে  ‘িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১’ এর স ি উৎযক্ষপণ উদ াপন অনুষ্ঠাযন মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীযক িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১ এর টরলপ্লকা েস্তান্তর করযছন মাননীয় ডাক, টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলি মন্ত্রী।  
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 ুিরাযষ্ট্রর টলালরডা রাযজযর 
অরিযাযন্ডার টকযনলড টেস 
টসন্টাযরর টকপ টকনাযভরাি-এ 
‘িঙ্গিনু্ধ সযাযেিাইে-১’ উৎযক্ষপযণর 
পূযিি অযপক্ষমাণ টনতত িতি ও 
কমিকতিাযদর সাযথ্ মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও ট াগায াগ 
প্র ুলি লিষয়ক মাননীয়  উপযদষ্টা 
জনাি সজীি আেযমদ ওয়াযজদ। 

গত ১৮ টসযপ্টম্বর ২০১৭ তালরযখ 
মািযয়লশয়ায় Asian-Oceanian 

Computing Industry Associa-

tion (ASOCIO) কতত িক িামীণ 
জনযগাষ্ঠীর লনকে িহুমালত্রক 
লডলজোি টসিা টপৌঁযছ টদওয়ার 
স্বীকত লতস্বরূপ ডাক অলধদপ্তরযক 
ASOCIO-2017 পুরষ্কার প্রদান 
করা েয়। গত ১২ টসযপ্টম্বর ২০১৭ 
তালরযখ তাইওয়াযন অনুলষ্ঠত eAsia 

Award প্রলতয ালগতায় AFACT 

কতত িক ডাক লিভাগযক ই-কমাসি 
টসিা সাংলিষ্ট Postal Cash Card: 

Banking for Unbanked Peo-

ple এর জনয রানাসি আপ লেসাযি 
লসিভার এওয়াডি প্রদান করা েয়। এছাড়া ১২ টসযপ্টম্বর ২০১৭ তালরযখ তাইওয়াযন WITSA কতত িক ডাক লিভাগযক 
৮,৫০০লে ডাক রযক টপাট ই-টসন্টাযর রূপান্তযরর জনয Digital Opportunity কযাোগলরযত WITSA Merit Award 
প্রদান করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লনকে িলণিত এওয়াডিগুযিা েস্তান্তর কযরন ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর মাননীয় 
প্রলতমন্ত্রী।  
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িালষিক প্রলতযিদন ২০১৭-১৮ 

গত ১৯ ট ব্রুয়ালর ২০১৮ 
তালরযখ মাননীয় ডাক, 
টেলিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুলি 
মন্ত্রীর উপলস্থলতযত লিলেআরলস 
টদযশর িারলে টমািাইি 
অপাযরেযরর লনকে 4G টসিার 
িাইযসন্স েস্তান্তর কযর। 

গত ১৩ ট ব্রুয়ালর ২০১৮ তালরযখ 
অনুলষ্ঠত ২১০০, ১৮০০ ও ৯০০ 
টমগাোেিজ প্র ুলি লনরযপক্ষ তরঙ্গ 
লনিাম অনুষ্ঠাযন িিিয রাখযছন 
মাননীয় ডাক, টেলিয াগায াগ ও 
তথ্যপ্র ুলি মন্ত্রী। 

লিশ্ব টেলিয াগায াগ ও তথ্যসাং  
লদিস, ২০১৮ এর অনুষ্ঠাযন প্রধান 
অলতলথ্র িিিয প্রদান করযছন 
মাননীয় ডাক, টেলিয াগায াগ ও 
তথ্যপ্র ুলি মন্ত্রী 
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