
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ইনফ ো-সরকোর ৩য় পর্ যোয়” 

প্রকফের মোধ্যফম 

ইউননয়ন পর্ যোফয় ইন্টোরফনট সংফর্োগ সংক্রোন্ত ননফদ যনিকো 

তথ্য ও যর্োগোফর্োগ প্রযুনি নিভোগ  
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“ইনফ ো-সরকোর ৩য় পর্ যোয়” প্রকল্পের লক্ষ্য ও উল্পেশ্য 

 

 

তথ্য ও যর্োগোফর্োগ  প্রযুনি নিভোফগর অধীন িোংলোফদি কনিউটোর কোউনিল কর্তযক িোস্তিোয়নোধীন “জোতীয় 

তথ্য ও যর্োগোফর্োগ  প্রযুনি অিকোঠোফমো উন্নয়ন (ইনফ ো-সরকোর ৩য় পর্ যোয়)” প্রকেটি িতযমোন সরকোফরর 

অগ্রোনধকোরপ্রোপ্ত প্রকেসমূফের মফধ্য অন্যতম। প্রকেটি মনিসভোর অনুফমোদন যমোতোফিক “জোতীয় অগ্রোনধকোর 

প্রকে” নেফসফি নিগত ০৬/১২/২০১৮ নরিঃ তোনরখ যগফজফট প্রকোনিত েফয়ফে। এ প্রকফের মোধ্যফম সমগ্র দেফে 

২৬০০ ইউননয়ফন দ্রুতগনতর ইন্টোরফনট কোফননিনভটি প্রদোন কোর্ যক্রম সমোনপ্তর পফে। এেোড়োও ১০০০ পুনলি 

অন ফস Virtual Private Network (VPN) কোফননিনভটি প্রদোন করো েফয়ফে। এ বিস্তৃত অিকাঠামর্া বির্ মামে 

ইমতার্মে ১৯,৫০০ বকম াবর্টার অপটিকযা  ফাইিার কযাি  স্থাপি করা হমেমে। এেোড়ো আরও ৮১৯৪.৮২ 

নকফলোনমটোর Optical Fiber Cable (OFC) স্থোপফনর কোজও যিষ পর্ যোফয়। ইমতার্মে সারামেমের ২৬০০ 

ইউবিেমির র্মে ২৫৬৩টি ইউবিেমি Point of Presence (PoP) ররমিামেেি, ২৪৯২টি ইউবিেমি 

ইক্যযইপমর্ন্ট ইন্সটম েি, ২৪৩৪টি ইউবিেি রিটওোকম র্বিটবরিং বসমেমর্ ইবন্টমেেি সম্পন্ন করা হমেমে। 

 

ইিমফা-সরকার ৩ে পর্ মাে প্রকল্পটি েতোগ িাস্তিাবেত হম  সারা রেমের ৬০% রেৌগব ক এ াকার প্রাে ১০ 

রকাটি জিগমের উচ্চগবতর ব্রডব্যান্ড ইন্টারমিট ব্যিহামরর সুমর্াগ বিবিত করা সম্ভি েফি। জাতীে আইবসটি 

িীবত ২০১৮ এর  ক্ষ্য অজমমি িািং ামেমের োর্ীে সম্প্রোমের জন্য ই-রসিাগুব মত (e-Service) প্রমিে 

বিবিতকরে, েহর এিিং োমর্র বডবজটা  বিষম্য দূরীকরে এিিং িারী-পুরুমষর সর্তা িাস্তিাবেত হমি। 

ইউবিেি পর্ মামে এিিং ইউবিেি বডবজটা  রসন্টামর (ইউবডবস) হাই-স্পীড ইন্টারমিট সিংমর্াগ প্রদোন, কাবরগবর 

জ্ঞাি বিতরমের র্ােমর্ রর্াগ্যতা বৃবি এিং আউটমসাবস মিং এর র্ােমর্ কর্ মসিংস্থাি সৃবি েফি। আপোমর 

জনসোধোরফের যদোরফগোড়োয় নিনজটোল যসিো যপ ৌঁফে যদয়ো সম্ভি েফি। রেমের প্রতযন্ত অঞ্চ  পর্ মন্ত প্রকমল্পর এ 

বিস্তৃত অিকাঠামর্ার র্ােমর্ ২০২১ সাম  ব্রডব্যান্ড ইন্টারমিট োহক ২.২৫% রেমক ১২% এ উন্নীত হমি। 

ফম  বজবডবপ ১% বৃবি পামি।  

 

প্রকফের আওতোয় ইউনিয়ল্পি স্থোপপত PoP রুফমর মোধ্যফম সংপিষ্ট দেলোর এনটিটিএন প্রপতষ্ঠোন ট্রোন্সপমেন দসবো 

প্রেোন করফে এবং আইএসপপ প্রপতষ্ঠোন ইন্টোরফনট দসবো (Last Mile Connectivity) প্রেোন করফে। প্রোপিক 

পর্ যোফয়র ব্যবহোরকোরীগণ স্থোনীয় ISP প্রপতষ্ঠোন পনব যোচন কফর প্রোপ্ত দসবোর পিপিফত ইন্টোরফনট পবল প্রেোন 

করফে। বোংলোফেে দটপলফর্োগোফর্োগ পনয়ন্ত্রণ কপমেন (পবটিআরপস) কর্তযক ইউপনয়ন পর্ যোফয় ইন্টোরফনট ও 

ট্রোন্সপমেন ব্যোন্ডউইফের মূল্য পনর্ যোপরত হফল প্রোপিক পর্ যোফয়র ব্যবহোরকোরীর সংখ্যো বৃপি পোফব।  

 

 

  



 

“ইনফ ো-সরকোর ৩য় পর্ যোয়” প্রকল্পের মাধ্যল্পম ইউনিয়ি পর্ যাল্পয় ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ সংক্রান্ত নিল্পদ যনিকা 

 

 

ক: নিল্পদ যনিকা প্রিয়ল্পের পটভূপম 

 

1. ইিল্প া-সরকার ৩য় পর্ যায় প্রকে কর্তযক এই নিল্পদ যনিকা প্রেয়ল্পির মাধ্যল্পম সরকানর সসবা প্রদাল্পির 

প্রচনলত ও প্রথাগত দৃশ্যপট বদল্পল প্রানন্তক পর্ যাল্পয়র মানুল্পের দেোরফগোড়োয় সুলল্পে, সহল্পে, দ্রুতগনতল্পত, 

নিরাপল্পদ ও স্বচ্ছতার সাল্পথ ব্রডব্যান্ড ইন্টারল্পিট সসবা সপ ৌঁল্পে সদয়া হল্পব;   

2. সরকানর-সবসরকারী সকল সক্ষ্ল্পে ব্রডব্যান্ড ইন্টোরফনট (ন্যযিতম ১০ এমনবনপএস) দসবো নিনিতকরল্পের 

মোধ্যফম উৎপোেনেীলতো ও কম যদক্ষ্তা বৃপির মফধ্য পেফয় প্রবৃপি অেযন করো সম্ভব হফব;  

3. প্রানন্তক পর্ যাল্পয় ইন্টারল্পিট সসবা প্রদাল্পির লল্পক্ষ্য NTTN (Nationwide Telecommunication 

Transmission Network) ও ISP (Internet Service Provider) প্রনতষ্ঠািসমূল্পহর মল্পধ্য অনিকতর 

সমন্বয় সৃনি করা সম্ভব হল্পব;  

4. সরকানর নসদ্ধান্ত গ্রহে প্রনক্রয়ায় ই-িনথর প্রল্পয়াগ বৃনদ্ধ পাল্পব, নচঠিপে/ইল্পমইল আদাি প্রদাি কার্ যক্রম 

সবগবাি হল্পব এবং েিগল্পের সরকানর সসবা প্রানি সহেতর হল্পব;    

5. েনসোর্োরফণর েন্য সোশ্রয়ী, অতযোধুপনক ও পনিযরফর্োগ্য ইন্টোরফনট দসবো পনপিত করোর মোধ্যফম 

প্রপতফর্োপগতোমূলক বোেোর অে যনীপত তেো ই-কমাস য, ক্ষুদ্র ও মোঝোপর র্রফনর প্রপতষ্ঠোনসহ সবসরকারী 

খোফত নতুন নতুন ব্যবসোর সুফর্োগ সৃপষ্ট করো সম্ভব হল্পব;   

6. গ্রামল্পক উন্নয়ি ও সমৃনদ্ধর সকন্দ্রীয় দি যি নহল্পসল্পব নবল্পবচিা কল্পর সংনবিাল্পির ১৬ িং অনুল্পচ্ছদ অনুসাল্পর 

িগর ও গ্রাল্পমর ববেম্য ক্রমাগতোল্পব দূর করার মাধ্যল্পম প্রনতটি গ্রাল্পম িহল্পরর প্রায় সকল সুনবিা 

সপ ৌঁোল্পিা সম্ভব হল্পব;   

7. ইন্টোরফনট দসবো ব্যবহোফরর সুদূরপ্রসোরী লক্ষ্য বোস্তবোয়ফনর েন্য দেফের সামনগ্রক উন্নয়ফন ইন্টোরফনট 

দসবো এবং গ্রোহফকর েন্য প্রপতফর্োপগতোমূলক মূফল্য পবপিন্ন প্রকোর ইন্টোরফনট প্যোফকে ও নোনো র্রফনর 

নডনেটাল দসবো প্রোপপ্তর সুফর্োগ সৃপষ্ট করোর লফক্ষ্য এই পনফে যপেকো সহোয়ক ভূপমকো পালি করল্পত সক্ষ্ম 

হল্পব। 

 

খ: নিল্পদ যনিকা প্রেয়ল্পির লক্ষ্য ও উল্পেশ্য 

 

ইনফ ো-সরকোর ৩য় পর্ যোয় প্রকফের মোধ্যফম স্থোপপত আবকোঠোফমোর র্েোর্ে ব্যবহোর পনপিতকরণ এবং প্রোপিক 

পর্ যোফয় ইন্টোরফনট ব্যবহোরকোরীর সংখ্যো বৃপি করোই এই পনফে যপেকো প্রনয়ফণর মূল উফেশ্য। গ্রোম পর্ যোফয়র 

প্রানন্তক েনসগাষ্ঠীর েন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টোরফনট দসবো নিনিতকরল্পের লল্পক্ষ্য এই পনফে যপেকো পনম্নবপণ যত উল্পেল্পশ্য 

ব্যবহৃত হল্পব।  

1. প্রানন্তক পর্ যাল্পয় েনগফণর েন্য সোশ্রয়ী, অতযোধুপনক ও পনিযরফর্োগ্য ইন্টোরফনট দসবো প্রদাি;  

2. ইন্টোরফনট দসবো প্রেোফনর লল্পক্ষ্য প্রপতফর্োপগতোমূলক ও ন্যোয্য বোেোরমূল্য প্রনতষ্ঠা করো। দসবোর দক্ষ্ফে 

একটি প্রপতফর্োপগতোমূলক পপরফবে সৃপষ্টকরে;   

3. দেফের সকল গ্রোমফক েহফরর মত ইন্টোরফনট দসবো সংফর্োফগর আওতোভুপিকরণ;   

4. দেফের সকল সরকানর-সবসরকারী প্রাথনমক, মোধ্যপমক, উচ্চ মোধ্যপমক, এমপপওভুি,  

িিএমপপওভুি, কোপরগপর ইন্সটিটিউট, মোদ্রোসোসহ সকল পেক্ষ্ো প্রপতষ্ঠোনসমূহফক ইন্টোরফনট দসবোর 

আওতোভুপিকরণ; 



5. যুব উন্নয়ি অনিদির, মনহলা নবেয়ক অনিদির, সমবায় অনিদিল্পরর অিীিস্ত সদল্পির সকল সরকানর 

প্রনিক্ষ্ে সকন্দ্রসহ অন্যান্য সকল সবসরকারী পর্ যাল্পয়র প্রনিক্ষ্ে সকন্দ্রসমূহল্পক ব্রডব্যান্ড ইন্টারল্পিট 

সসবার আওতোভুপিকরণ;  

6. কৃষফকর ন্যোয্যমূল্য পনপিতকরল্পের লফক্ষ্য সকল কৃপষ পণ্য উৎপাদি, নবপেি ও ক্রয় নবক্রল্পয়র সক্ষ্ল্পে 

ইন্টারল্পিট সসবার প্রল্পয়াগ বৃনদ্ধকরে;  

7. দটপলফমপিপসন দসবো সম্প্রসোরফণর লফক্ষ্য ইউপনয়ন স্বোস্থয কমফেক্স এবং স্বোস্থয ও পপরবোর কল্যোণ 

দকন্দ্রসমূহসক ইন্টোরফনট দসবোর আওতোভুপিকরণ;   

8. সরকোপর-সবসরকারী অংেীেোপরত্বফক উৎসোপহতকরে; 

9. সামনরক, আিা-সামনরক ও স্বায়ত্বিানসত প্রনতষ্ঠািসমূল্পহর সগাপিীয়তা ও নিরাপত্তার নবেয়টি 

নিনিতকরেপূব যক ইন্টারল্পিট সসবার আওতাভুনিকরে।   

 

 

গ: তথ্য ও সর্াগাল্পর্াগ প্রযুনি নবোল্পগর দানয়ত্ব   

 

1. প্রানন্তক েনসগাষ্ঠীর েন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টোরফনট দসবো নিনিতকরল্পের লফক্ষ্য নীপত-পনর্ যোরণী পসিোি গ্রহণ; 

2. বাস্তবায়িকারী সংস্থা নবনসনস এবং তথ্য ও সর্াগাল্পর্াগ প্রযুনি অনিদিরল্পক প্রল্পয়ােিীয় নিল্পদ যিিা 

প্রদাি; 

3. প্রানন্তক পর্ যাল্পয় ইন্টারল্পিট কাল্পিনিনেটি ও আইনসটির প্রল্পয়াগ সম্প্রসারল্পের লল্পক্ষ্য মপন্ত্রপনরেদ নবোগ 

এবং েিপ্রিাসি মন্ত্রোলয়সহ সরকোফরর অন্যোন্য মন্ত্রণোলয়/পবিোফগর সোফে সমন্বয় সোর্ন;  

4. মোপসক আিঃমন্ত্রণোলয় সিোর মোধ্যফম েনপ্রেোসন মন্ত্রণোলয়সহ সরকোফরর অন্যোন্য 

মন্ত্রণোলয়/পবিোগফক ইনফ ো-সরকোর ৩য় পর্ যোয় প্রকফের ইউপনয়ন পপ দেফক ইন্টোরফনট দসবো গ্রহফণর 

েন্য প্রফয়োেনীয় পনফে যেনো প্রেোন; 

5. সেলা প্রিাসক হল্পত প্রাি প্রনতল্পবদল্পির আল্পলাল্পক মাস নেনত্তক সকল মন্ত্রণোলয়/পবিোফগর অিীিস্ত 

প্রপতষ্ঠোনসমূফহর ইন্টোরফনট সংফর্োগ গ্রহফণর লক্ষ্যমোেো অেযফনর পবষয়োপের উপর তেোরপক ও 

প্রপতবন্ধকতো পনরসনসহ মোঠ প্রেোসনফক প্রফয়োেনীয় পনফে যেনো প্রেোন; 

6. ইউপনয়ন পর্ যোফয় ইন্টোরফনট এর চোপহেো সৃপষ্টর লফক্ষ্য পবপিন্ন প্রকোর গণসংফর্োগমূলক কোর্ যক্রম 

পপরচোলনো। 

 

 

ঘ: বাংলাল্পদি কনিউটার কাউনিল্পলর দানয়ত্ব   

 

1. বাস্তবায়িকারী প্রনতষ্ঠাি নহল্পসল্পব প্রকে কর্তযক নিনম যত অবকাঠাল্পমা সংনিি NTTN প্রনতষ্ঠাল্পির সাল্পথ 

সমন্বয় পূব যক সানব যক রক্ষ্োল্পবক্ষ্ে ও আপল্পগ্রল্পডিি; 

2. ব্রডব্যান্ড ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও প্রচারোর লল্পক্ষ্য নবনসনস এর আঞ্চনলক 

কার্ যালয়সমূহল্পক সিিৃকরে; 

3. নবনসনস কর্তযক আঞ্চনলক কার্ যালল্পয়র প্রিািগেল্পক প্রকল্পের সেলা পর্ যাল্পয়র কার্ যক্রম পনরদি যল্পির একটি 

মানসক প্রমাপ বা লক্ষ্যমাো নিি যারে;  

4. নবনসনস আঞ্চনলক কার্ যালল্পয়র প্রিািগে কর্তযক উি প্রমাপ বা লক্ষ্যমাো পূরল্পের লল্পক্ষ্য সেলাসমূহ 

পনরদি যিপূব যক সহকানর সিটওয়াকয ইনিনিয়ারগেল্পক তদারনককরে এবং পনরদি যি প্রনতল্পবদি 

নবনসনস’সত সপ্ররে; 



5. প্রানন্তক পর্ যাল্পয় ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ পবস্তোসরর লল্পক্ষ্য মোঠ পর্ যোফয় উদূ্ভত দর্ফকোন সমস্যো সমোর্োফন দ্রুত 

পসিোি গ্রহণ;  

6. েোতীয় পর্ যোফয় এনটিটিএন, আইএসপপএপব ও সকল দেকফহোল্ডোরগফণর মফধ্য সমন্বয় সোর্ন।  

ঙ: সেলা প্রিাসল্পকর দানয়ত্ব   

 

1. পবপিন্ন সিো, দসপমনোর, কম যেোলোয় দেলো প্রেোসকগে কর্তযক ইিল্প া-সরকার ৩য় পর্ যায় প্রকফের 

মোধ্যফম সেলা, উপল্পেলা ও ইউপনয়সি স্থোপপত পপ হফত প্রানন্তক পর্ যাল্পয় ইন্টোরফনট সংফর্োগ গ্রহল্পের 

পবষফয় নিল্পদ যিিা প্রদাি; 

2. দেলো উন্নয়ন সমন্বয় সিোর আফলোচযসূচীফত প্রানন্তক পর্ যাল্পয় ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ বৃনদ্ধসহ প্রকল্পের 

সানব যক নবেয় অন্তভু যনিকরে; 

3. সেলা পর্ যাল্পয়র লাইল্পসিিারী সকল ISP (Internet Service Provider) প্রনতষ্ঠাল্পির তানলকা 

প্রস্তুতকরে ও তানলকা সংরক্ষ্ে; 

4. সেলা পর্ যাল্পয়র সকল কম যকতযাগে ও তাল্পদর অিীিস্থল্পদর দািনরক সকল কাল্পে ব্রডব্যান্ড ইন্টোরফনট 

ব্যবহাল্পরর নিল্পদ যিিা প্রদাি;  

5. আইএসপপ প্রপতষ্ঠোনসমূফহর প্রপতপনপর্গণ, ইনফ ো-সরকোর ৩য় পর্ যোয় প্রকফের সোফে সংপিষ্ট স্ব স্ব 

দেলোর NTTN (Nationwide Telecommunication Transmission Network) প্রপতষ্ঠোফনর 

প্রপতপনপর্গণ এবং আইপসটি সংপিষ্ট ব্যপি/প্রপতষ্ঠোনসমূফহর সোফে সমন্বয় সিো কফর, প্রচপলত 

বোেোরেফরর সোফে সোমঞ্জস্য দরফখ, প্রোপিক পর্ যোফয়র েনগফণর সুলি ইন্টোরফনট ব্যোন্ডউইে প্রোপপ্তর 

পবষয়টি পবফবচনোয় দরফখ BTRC (Bangladesh Telecommunication Regulatory 

Commission) কর্তযক মূল্য পনর্ যোপরত নো হওয়ো পর্ যি একটি সহনীয় মূল্য পনর্ যোরণ;  
6. ইউনিয়ি পর্ যাল্পয়র ইন্টারল্পিট ব্যান্ডউইথ এর মূল্য সেলা পর্ যাল্পয়র মূল্পল্যর সমাি বা কম রাখার নবেয়টি 

নিনিতকরে; এ লল্পক্ষ্য অপতপরি দেলো প্রেোসক (নিক্ষ্া ও আইনসটি) সক সম্পিৃকরে;  

7. আইএসনপ প্রনতষ্ঠািসমূল্পহর মাধ্যল্পম সমন্বয় সোয় নিি যানরত মূল্পল্য ইউনিয়ি পর্ যাল্পয়র সংনিি 

আল্পবদিকারীর ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ নিনিতকরে; 

8. ইউনিয়ি পর্ যাল্পয় ইন্টারল্পিট সংল্পর্াল্পগর আল্পবদিসমূহ উপফেলো পনব যোহী অপ সোর বরোবর দপ্ররে;   

9. নবটিআরনস কর্তযক ব্যান্ডউইল্পথর মূল্য নিি যানরত িা হওয়া পর্ যন্ত ৩ িরল্পির সরট নিি যারে করা সর্ল্পত 

পাল্পর; প্রথম ৩ মাস বাোর মূল্পল্যর সচল্পয় নিম্নহাল্পর, পরবতী ৩ মাস মধ্যম হাল্পর এবং পরবতী সমল্পয়র 

েন্য বাোর মূল্পল্য; 

10. ইন্টারল্পিট গ্রাহক বৃনদ্ধর লল্পক্ষ্য সেলা আইনসটি কনমটিল্পত প্রকল্পের নবেয়টি আল্পলাচিাপূব যক নসদ্ধান্ত 

গ্রহে; 

11. সকল নিক্ষ্া প্রনতষ্ঠাল্পি আইনসটির প্রল্পয়াগ উৎসানহতকরে এবং নিক্ষ্া ব্যবস্থাল্পক নডনেটাইল্পেিি 

করল্পত উৎসানহতকরে; 

12. ই-িামোরী কোর্ যক্রমসহ ভূনম সংক্রান্ত র্াবতীয় িাগনরক সসবা নডনেটাল পদ্ধনতল্পত প্রদাল্পির লল্পক্ষ্য 

সকল ইউনিয়ি ও উপল্পেলা ভূনম অন ল্পস ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ নিনিতকরে;   

13. ইউনিয়ি পর্ যাল্পয় কৃনে অন সসমূল্পহ ব্রডব্যান্ড ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ গ্রহল্পে উৎসানহতকরে;  

14. প্রকে কর্তযক পনপম যত অবকোঠোফমো সিল্পকয েিগেল্পক অবনহতকরে এবং স্থািীয় েিপ্রনতনিনিগেল্পক 

নবল্পিে কল্পর ইউনিয়ি পনরেল্পদর সচয়ারম্যািগেল্পক সম্পিৃকরণ; 

15. সৃেিিীল উল্পযাগ গ্রহল্পের মাধ্যল্পম স্ব স্ব সেলায় ব্রডব্যান্ড কাল্পিনিনেটি প্রসাল্পরর লল্পক্ষ্য একটি 

গ্রাহকবান্ধব মল্পডল প্রেয়ি; 



16. গ্রাহকগল্পের নিরবনচ্ছন্ন ইন্টারল্পিট সসবা নিনিতকরল্পের লল্পক্ষ্য নিল্পম্নাি কম যকতযাগল্পের সমন্বল্পয় প্রনতটি 

সেলায় একটি কল্পর স াকাল পল্পয়ন্ট টিম গঠি। 

 

ক্রনমক 

িং 

পদনব ও দিল্পরর িাম কনমটিল্পত 

অবস্থাি 

০১ সহকারী কনমিিার (আইনসটি) আহবায়ক 

০২ তথ্য ও সর্াগাল্পর্াগ প্রযুনি অনিদিল্পরর অর্ীনস্থ সেলায় কম যরত 

সপ্রাগ্রামার/সহকারী সপ্রাগ্রামার 

সদস্য 

03 উপ পনরচালক, যুব উন্নয়ি অনিদির এর একেি প্রনতনিনি  সদস্য 

০4 ইিল্প া-সরকার ৩য় পর্ যায় প্রকল্পে কম যরত সহকারী সিটওয়াকয ইনিনিয়ার সদস্য-সনচব 

০5 কাল্পিল্পিড বাংলাল্পদি প্রকল্পে কম যরত সহকারী সিটওয়াকয ইনিনিয়ার সদস্য 

০6 ইিল্প া-সরকার ৩য় পর্ যায় প্রকল্পে কম যরত সটকনিনিয়াি সদস্য 

   প্রকল্পের সময়াদ সিল্পে সেলা প্রিাসক উপযুি সদস্য অন্তভু যি কল্পর স াকাল পল্পয়ন্ট টিম পুিগ যঠি করল্পবি।  

 

17. সেলা প্রিাসক কর্তযক স াকাল পল্পয়ন্ট টিমল্পক Hot Line Number প্রদাি; 

18. িতুি গ্রাহকল্পদর ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ গ্রহল্পের সক্ষ্ল্পে সোগানন্ত হল্পল নকংবা সংল্পর্াগপ্রাি গ্রাহকগল্পের 

সসবা প্রানির সক্ষ্ল্পে সকাি অনেল্পর্াগ থাকল্পল স াকাল পল্পয়ন্ট টিল্পমর মাধ্যল্পম তা দ্রুততার সাল্পথ 

সমািািকরে; 

19. নিরবনচ্ছন্ন সসবা গ্রাহক-বান্ধব করার লল্পক্ষ্য স াকাল পল্পয়ন্ট টিম, এিটিটিএি প্রনতনিনি, আইএসনপ 

প্রনতষ্ঠািসহ সংনিি সকল্পলর সাল্পথ সমন্বয়করে; 

20. ইউনিয়ি পর্ যাল্পয় ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ বৃনদ্ধকরে কার্ যক্রল্পম অনতনরি সেলা প্রিাসক (নিক্ষ্া ও 

আইনসটি) সক সিিৃকরে; 

21. ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ গ্রহে সংক্রান্ত সেলার সামনগ্রক নচে প্রনতল্পবদি আকাল্পর তথ্য ও সর্াগাল্পর্াগ প্রযুনি 

নবোগ এবং বাংলাল্পদি কনিউটার কাউনিল বরোবর পানক্ষ্ক নেনত্তল্পত দপ্ররণ;  

 

চ: উপল্পেলা নিব যাহী অন সাল্পরর দানয়ত্ব  

   

1. উপফেলো পনরেল্পদর মানসক সিোর আফলোচযসূনচল্পত ইিল্প া-সরকার ৩য় পর্ যায় প্রকফের পবষয় 

অিভু যপিকরণ  এবং সোয় ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ গ্রহল্পের নবেয় নবস্তানরত আল্পলাচিাপূব যক নসদ্ধান্ত গ্রহে; 

2. উপল্পেলা পর্ যাল্পয়র লাইল্পসিিারী সকল ISP প্রনতষ্ঠাল্পির তানলকা প্রস্তুতকরে এবং সংরক্ষ্ে; 

3. উপল্পেলা পর্ যাল্পয়র সকল কম যকতযাগে ও তাল্পদর অিীিস্থসদর দািনরক সকল কাল্পে ইন্টারল্পিল্পটর 

সল্পব যাচ্চ প্রল্পয়াগ নিনিত করার লল্পক্ষ্য ব্রডব্যান্ড ইন্টোরফনট ব্যবহাল্পরর নিল্পদ যিিা প্রদাি;  

4. আইএসনপ প্রনতষ্ঠািসমূল্পহর মাধ্যল্পম দেলো প্রেোসকগসের সমন্বয় সোয় নিি যানরত মূল্পল্য সংনিি 

আল্পবদিকারীর ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ নিনিতকরণ; 

5. ইনফ ো-সরকোর ৩য় পর্ যোয় প্রকফের অবকাঠাল্পমা সথল্পক ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ গ্রহল্পের নবেল্পয় ইউপনয়ন 

পপরষে দচয়োরম্যোনগেল্পক সম্পৃিকরে; 

6. ইন্টারল্পিট সসবা অনিকতর গ্রাহকবান্ধব ও নিরবনচ্ছন্ন করার লল্পক্ষ্য উপল্পেলা নিব যাহী অন সার কর্তযক 

উপল্পেলািীি সকল ISP প্রনতষ্ঠািসমূল্পহর প্রনতনিনিগেল্পক নিল্পয় প্রনত মাল্পস একবার সমন্বয় সো 

অনুষ্ঠাি; 



7. প্রপতটি ইউপনয়ফন নিযুি ট্যোগ অপ সোরসক ইনফ ো-সরকোর ৩য় পর্ যোয় প্রকফের কার্ যক্রল্পম 

সিৃিকরে; 

8. দানখলকৃত আফবেফনর সংখ্যো, ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ প্রাি গ্রাহক সংখ্যো, ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ প্রদাি 

প্রনক্রয়ািীি এমি গ্রাহক সংখ্যো, ইতযানদ সংক্রান্ত তথ্য সম্বনলত পোপক্ষ্ক প্রপতফবেন দেলো প্রেোসক 

বরোবর দপ্ররণ; 

9. ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও প্রচারোর লল্পক্ষ্য সকল কম যকতযাগে ও তাল্পদর অিীিস্তল্পদর 

সিৃিকরে। 

 

ে: ইউনিয়ি পনরেদ সচয়ারম্যাল্পির দানয়ত্ব 

   

1. প্রকফের অবকাঠাল্পমা সথল্পক ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ গ্রহল্পের লল্পক্ষ্য স্ব স্ব ইউপনয়ফনর ইউনপ সদস্যগেল্পক 

অবপহতকরে; 

2. সেলা প্রিাসকগে ও উপল্পেলা নিব যাহী অন সারগল্পের নিল্পদ যিিাসমূহ ইউনিয়ি পনরেদ সনচব ও 

উল্পযািাগে কর্তযক র্থার্থোল্পব প্রনতপালল্পির নবেয়টি তদারনককরণ; 

3. প্রকে কর্তযক নিনম যত অবকাঠাল্পমা ও র্ন্ত্রপানতসমূল্পহর সাব যক্ষ্নেক নিরাপত্তা নিনিতকরে এবং 

অনুল্পমানদত ব্যনিবল্পগ যর ২৪/৭ প্রল্পবল্পির ব্যবস্থা গ্রহণ; 

4. ইিল্প া-সরকার ৩য় পর্ যায় প্রকে কর্তযক নিনম যত পপ কক্ষ্সহ ইউনিয়ি পনরেদ েবি এবং আনঙিা 

পনরষ্কার-পনরচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহে;  

5. ইউনিয়ি পনরেদ সচয়ারম্যাল্পির সোপনতল্পত্ব অনুনষ্ঠত সকল সোয় প্রকে কর্তযক নিনম যত অবকাঠাল্পমা 

সথল্পক ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ গ্রহল্পে েিগেল্পক উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রচার-প্রচারোর ব্যবস্থা গ্রহণ;  

6. অবকাঠাল্পমা সথল্পক ব্রডব্যান্ড ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ গ্রহল্পে উৎসানহতকরে; 

7. প্রানন্তক পর্ যাল্পয় সংল্পর্াগ বৃনদ্ধর লল্পক্ষ্য ISP প্রনতষ্ঠািসমূহল্পক সহল্পর্ানগতাকরণ;  

8. ISP কর্তযক সংল্পর্াগ প্রদাল্পির সক্ষ্ল্পে উদ্ভূত সর্ল্পকাি সমস্যা সমািািকরে।  

 

ে: এিটিটিএি প্রনতষ্ঠাল্পির দানয়ত্ব 

 

1. নিরবনচ্ছন্ন  ট্রািনমিি ব্যান্ডউইথ প্রদাি পনপিতকরসের লল্পক্ষ্য প্রল্পয়ােিীয় পদল্পক্ষ্প গ্রহে; 

2.  ইিল্প া-সরকার ৩য় পর্ যায় প্রকল্পের আওতায় এনগ্রল্পগিি, সেলা, উপল্পেলা ও ইউনিয়ি পর্ যোফয় স্থোপপত 

সকল র্ন্ত্রপানত রক্ষ্োল্পবক্ষ্ে; 

3. ট্রািনমিি ব্যান্ডউইথ সংক্রান্ত নবেল্পয় আইএসনপ প্রনতষ্ঠািল্পক সকল প্রকার সহায়তা প্রেোন;  

4. সেলার স াকাল পল্পয়ন্ট টিম সক নবটিআরনস কর্তযক প্রদত্ত NTTN িীনতমালা অনুর্ায়ী এই প্রকল্পের 

সিটওয়াকয সংক্রান্ত নবেল্পয় সহায়তা প্রদাি; 

5. সেলা প্রিাসল্পকর সোপনতল্পত্ব অনুনষ্ঠত সমন্বয় সোয় নিি যানরত মূল্পল্য ইউনিয়ি পর্ যাল্পয় ট্রািনমিি 

ব্যান্ডউইথ প্রদাি; 

6. Optical Fiber Cable এবং পপ রুল্পমর সকাি র্ন্ত্রপানত চুনর বা ক্ষ্য়-ক্ষ্নত হল্পল তা স্থািীয় প্রিাসি ও 

পুনলি নবোগল্পক অবনহতকরণ;   

7. পপসমূল্পহর সাব যক্ষ্নেক নবদ্যযৎ সরবরাহ সচল রাখার েন্য নিয়নমত নবদ্যযৎ নবল পনরল্পিাল্পির ব্যবস্থা 

গ্রহণ; 

8. প্রনতটি সেলায় ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ প্রদাি সংক্রান্ত সানব যক কার্ যক্রম সবগবাি করার লল্পক্ষ্য প্রল্পয়ােিীয় 

সংখ্যক দক্ষ্ েিবল নিল্পয়াগ, র্ািবাহি ও Fast Moving Item সংরক্ষ্ি;  



9. নিল্পয়ানেত েিবলল্পক সিটওয়াল্পকযর ট্রাবলশুটিং কার্ যক্রল্পম সাব যক্ষ্নেক সম্পৃিকরণ;  

10. ইউনডনস উল্পযািাগেল্পক প্রনতটি গ্রাহক সংল্পর্াগ প্রদাল্পির কাল্পে সিৃিকরে এবং সর্ নিক হাল্পর 

আনথ যক প্রল্পোদিা প্রদাি।   

ঝ: আইএসনপ প্রনতষ্ঠািসমূল্পহর দানয়ত্ব 

 

1. এিটিটিএি এর সাল্পথ সমন্বল্পয়র মাধ্যল্পম গ্রাহক পর্ যাল্পয় নিি যানরত মূল্পল্য নিরবনচ্ছন্ন ইন্টারল্পিট ব্যান্ডউইথ 

সসবা প্রদাি;   

2. উপল্পেলা নিব যাহী অন সার বরাবর িতুি সংল্পর্াগ প্রাি গ্রাহকসংখ্যা এবং সংল্পর্াগ প্রদাি প্রনক্রয়ািীি 

এমি গ্রাহক সংখ্যোর তানলকা পানক্ষ্ক নেনত্তল্পত সপ্ররে; 

3. গ্রাহক বৃনদ্ধর লল্পক্ষ্য ইউনিয়ি পর্ যাল্পয় বহুল প্রচাল্পরর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

4. আইএসনপ কর্তযক প্রথম ৩ মাস নিম্নহাল্পর, পরবতী ৩ মাস মধ্যম হাল্পর এবং পরবতী সমল্পয়র েন্য 

বাোর মূল্পল্য ইন্টারল্পিট ব্যান্ডউইথ প্রদাি; 

5. েিবহুল স্থাল্পি Hotspot Zone স্থাপি পূব যক Scratch Card এর মাধ্যল্পম নবনেন্ন সময়াদ ও পনরমাণ 

নেনত্তক ইন্টারল্পিট সরবরাহকরে; 

6. ইউপনয়ন পর্ যোফয় সংফর্োগ প্রেোফনর দক্ষ্ফে ইউপিপস উফযোিোগণফক সম্পিৃকরণ এবং সর্ নিক হাল্পর 

আনথ যক প্রল্পোদিা প্রদাি; 

7. ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ প্রদাি সংক্রান্ত সানব যক কার্ যক্রম সবগবাি করার লল্পক্ষ্য প্রনত সেলায় একেি কল্পর 

প্রনতনিনি নিব যাচি এবং নিব যানচত প্রনতনিনিল্পক ট্রাবলশুটিং কার্ যক্রল্পম সাব যক্ষ্নেক সম্পৃিকরণ; 

8. ইউনিয়ি নডনেটাল সসন্টারসহ প্রানন্তক পর্ যাল্পয়র সকল গ্রাহকল্পক নিরবনচ্ছন্ন ইন্টারল্পিট সসবা প্রদাি; 

9. নিরবনচ্ছন্ন ট্রািনমিি সসবা প্রদাল্পির লল্পক্ষ্য সিানদতব্য বানিনেযক চুনির িতযানুর্ায়ী চুনিকারী 

প্রনতষ্ঠািল্পক নিয়নমত মানসক নবল প্রদাি। 

 

ঞ: ইউনিয়ি নডনেটাল সসন্টাল্পরর উল্পযািার দানয়ত্ব   

 

1. প্রকল্পের মাধ্যল্পম নিনম যত অবকাঠাল্পমা সথল্পক ব্রডব্যান্ড ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ গ্রহে সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও 

প্রচারোর মাধ্যল্পম গ্রাহকগেল্পক উৎসানহতকরে; 

2. ইউনিয়ি পনরেল্পদ আগত ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ গ্রহে করল্পত ইচ্ছুক গ্রাহকগেল্পক সকল প্রাথনমক তথ্য 

সরবরাহকরে; 

3. ইন্টারল্পিট সংল্পর্াগ গ্রহদণর লল্পক্ষ্য সেলা প্রিাসক বরাবর িাগনরক আল্পবদি করার সক্ষ্ল্পে গ্রাহকগেল্পক 

সহায়তাকরে; 

4. স াকাল পল্পয়ন্ট, NTTN এবং ISP এর সমাবাইল িাম্বার সংরক্ষ্ে এবং গ্রাহকগল্পের কানরগনর 

সমস্যা/অনেল্পর্াগ/নেজ্ঞাসা স াকাল পল্পয়ন্ট টিমল্পক অবনহতকরে;  

5. গ্রাহকগল্পের সসবা প্রানির সক্ষ্ল্পে সর্ল্পকাি সমস্যা সমািাল্পির লল্পক্ষ্য স াকাল পল্পয়ন্ট ও ISP প্রনতষ্ঠাল্পির 

মল্পধ্য সমন্বয় সািি;   

6. ইিল্প া-সরকার ৩য় পর্ যায় প্রকল্পের অবকাঠাল্পমার সর্ সকাি ক্ষ্য়ক্ষ্নত হল্পল তা র্থার্থ কর্তযপক্ষ্ল্পক 

অবনহতকরে; 


