
টেলরযমোগোযমোগ সুলফধো ফলিত এরোকোভয ব্রডব্যোন্ড কোযনলিলবটি স্থোন (কোযনযিড ফোাংরোযদ) প্রকল্প  

(১ভ াংযোলধত) 

ক্রলভক নাং লফলফস্তু লফফযণ 

১ প্রকযল্পয নোভ 
টেলরযমোগোযমোগ সুলফধো ফলিত এরোকোভয ব্রডব্যোন্ড কোযনলিলবটি 

স্থোন (কোযনযিড ফোাংরোযদ) প্রকল্প। 

২ টভোদ ইরোই ২০১৮- লডযম্বয ২০২৩ 

৩ প্রোক্কলরত ব্য 

অযথ েয উৎ োভোলিক দোফদ্ধতো তলফর, 

লফটিআযল। 

বফযদলক োোয্য প্রযমোিয ন 

এওএপ (SoF) ৫০৪৪৩.৩১ (রক্ষ েোকো) 

টভোে ৫০৪৪৩.৩১ (রক্ষ েোকো) 
 

৪ িনফর 
কভ েকতেো: ৫৬ িন 

কভ েচোযী : ০৬ িন 

৫ েভূলভ টেলরযমোগোযমোগ সুলফধো ফলিত এরোকোভয ব্রডব্যোন্ড কোযনলিলবটি 

স্থোন (কোযনযিড ফোাংরোযদ) প্রকল্পটি লডলিেোর ফোাংরোযদ লফলনভ েোযণ 

যকোযযয রূকল্প ২০২১-এয একটি অলফযেদ্য অাং। যকোযযয এ 

রূকল্প ফোস্তফোযনয রযক্ষয যকোয টদব্যোী সুদৃঢ়, আদৄলনক এফাং উচ্চ 

ক্ষভতোম্পন্ন তথ্য ও টমোগোযমোগ প্রযুলি (আইলটি) লযকোঠোযভো 

প্রলতষ্ঠোয অঙ্গীকোয টঘোলণো কযযযে। এ রযক্ষয োযোযদয আইলটি 

টনেওোকে স্থোন কোম েক্রভ অগ্রোলধকোয লবলিযত ম্পন্ন কযোয উযদ্যোগ 

 গ্রণ কযো যযে। এ প্রকযল্পয ভোধ্যযভ টদযয ৬১৭ টি ইউলননযক 

ব্রডব্যোন্ড টনেওোযকেয আওতো আনো যফ। 

 

৬ রক্ষয ও উযেশ্য  ইউলনযনয কর স্কুর/কযরি/ভোদ্রোো, টগ্রোথ টন্টোয, টেলরকভ 

অোযযেয ইতযোলদ স্থোযন টনেওোকে াংযমোগ প্রদোযনয রযক্ষয 

ইউলনন লডলিেোর টন্টোয (ইউলডল)-এয টনেওোকে  ক্ষভতো 

বৃলদ্ধ কযো; 

 টেলরযমোগোযমোগ সুলফধো ফলিত এরোকো িনগযণয টদোযযগোড়ো 

যকোলয ই-টফোভ ট ৌঁেোযনোয অফকোঠোযভো সৃলি; 

 আইলটি ব্যফোযযয ভোধ্যযভ ই-কভো ে, ই-োলব ে, টেলরযভলডলন 

প্রোযয যমোলগতো কযো; 

 ৬১৭টি ইউলনযন লডলিেোর লফবোিন বফলম্য দূযীকযণ।  

 

৭ প্রকযল্পয উযেখ্যযমোগ্য কযম্পোযনন্ট  টনেওোকে কোযনলিলবটি ম্প্রোযণ : টেলরযমোগোযমোগ সুলফধো ফলিত 

৬১৭টি ইউলনযন অটিকযোর পোইফোয টনেওোকে স্থোন। ইউলনন 

লনফ েোচযনয টক্ষযে যকোলয অন্যোন্য প্রকযল্পয ভোধ্যযভ টম কর 

ইউলনযন াংযমোগ স্থোন কযো যযে ট কর ইউলনন 

ব্যলতযযযক অন্যোন্য ইউলনন লনফ েোচন কযো যযে।   

 টনেওোকে োফ স্থোন: ৬১৭টি ইউলনযন একটি কযয টনেওোকে 

োফ স্থোন কযো যফ মো লনকেফতী ইনযপো যকোয-৩ ও অন্যোন্য 

NTTN (প্রযোিন োযযক্ষ) এয Point of Presence(PoP) 

টথযক শুদৄভোে অটিকযোর পোইফোয এয ভোধ্যযভ াংযমোগ প্রদোযনয 

ব্যফস্থো গ্রণ কযো যফ। 

 োইে োযব ে ও লডিোইন-এয উয লবলি কযয ৫১০৬ লকলভ ভূ-গবেস্থ 



রোইন ও ৩০০০ লকলভ ওবোযযড অটিকযোর পোইফোয কযোফর 

স্থোন কযো যফ। অটিকযোর পোইফোয স্থোযনয কোযি লডিোইন ও 

ফোস্তফোযন লক লক উোয (ভূ-গবেস্থ রোইন/ওবোযযড প্রভৃলত) 

স্থোলত যফ তো লফটিআযল কর্তেক প্রণীত GIS Interactive 

Map এয আযরোযক লফটিআযল’য ভতোভত গ্রণপূফ েক কযো যফ।  

 ভলনেলযাং লযেভ: স্থোলতব্য টনেওোকে টকন্দ্রীবোযফ ভলনেলযাং এয 

ব্যফস্থো কযো যফ মো লফলল এয লফদ্যভোন ভলনেলযাং লযেযভয 

োযথ ইলন্টযগ্রে কযো যফ। 

 বফযদলক প্রলক্ষণ: চীন/দঃ টকোলযো অথফো আইলটি টিযয 

উন্নত টদভয তথ্য ও টমোগোযমোগ প্রযুলি লফবোগ, ফোাংরোযদ 

কলম্পউেোয কোউলির ও াংলিি অন্যোন্য লফবোযগয কভ েকতেোবৃন্দ 

উন্নত লফযেয টনেওোকে ব্যফোয কযয লফলবন্ন ই-গবেযনি োলব ে ও 

ইনফ্রোস্ট্রোকচোয ম্পযকে ম্যক জ্ঞোন অিেন কযযফ। 

 টরোকোর প্রলক্ষণ: স্থোলতব্য এ টনেওোকে সুষ্ঠুবোযফ লযচোরনো ও 

টভইনযেযনযিয িন্য এ টনেওোযকেয োযথ াংলিি 

কভ েকতেো/ইলিলনোয/ইউলনন টেকলনলোনযদযযক োযত করযভ 

প্রযোিনী প্রলক্ষণ প্রদোন কযো যফ। 

 ভোরোভোর যফোযযয পূযফ ে প্রযোিযন প্রকল্প যত লফযলজ্ঞ কলভটি 

কোযখোনো লযদ েন কযযফ।  

 

৮ ফোস্তফ অগ্রগলত ১। োযোযদয ৮টি লফবোযগ প্রকযল্পয ৩০০০ লকযরোলভেোয অটিকযোর 

পোইফোয কযোফর স্থোযনয কোি ম্পন্ন যযে। অফলি অটিকযোর 

পোইফোয কযোফর স্থোযনয কোি  চরভোন যযযে। 
 

২। োযোযদয ৮টি লফবোযগ প্রকযল্পয ১৯৩টি PoP Renovation’য 

কোি ম্পন্ন যযে। অফলি PoP Renovation’য কোি চরভোন 

যযযে।  

৩। োযোযদয ৮টি লফবোযগ প্রকযল্পয Active Network 

Equipment স্থোযনয কোি চল   । 
 

৪। ফোাংরোযদ টকফর লল্প লরঃ খুরনো টথযক যোলয ক্র দ্ধলত 

(DPM) অনুযণ কযয ৮১০৬ লকঃলভঃ মোয ভযধ্য ৪৮ টকোয ৫১০৫ 

লকঃলভঃ এফাং ২৪ টকোয ৩০০০ লকঃলভঃ অটিকযোর পোইফোয কযোফর 

ক্রযয লনলভি ক্র চুলি কযো যযে এফাং ফতেভোযন ভগ্র ফোাংরোযদয 

লফলবন্ন োইযে অটিকযোর পোইফোয কযোফর যফযো কযো যে। 
 

৫। ফোাংরোযদ টকফর লল্প লরঃ খুরনো টথযক যোলয ক্র দ্ধলত 

(DPM) অনুযণ কযয ৫০০০ লকঃলভঃ DUCT োই ক্রযয লনলভযি 

ক্র চুলি কযো যযে এফাং ফতেভোযন ভগ্র ফোাংরোযদয লফলবন্ন োইযে 

DUCT যফযো কযো যে। 
 

৬। তোেোড়ো পোলন েচোয, অলপ টিনোযী, অলপ ইকুযভন্ট, 

আউেযোল োং, গোড়ীবোড়ো ইতযোলদ ক্র কোম েক্রভ ম্পন্ন যযে। 
   

৭। প্রকযল্প ১ িন প্রকল্প লযচোরক, ১ িন উ-প্রকল্প লযচোরক যযযে। 

৫ িন ইলনয কনোরযেন্ট ও ৪০ িন কোযী টনেওোকে ইলিলনোয, ১ 

িন লোফযক্ষক, ১ িন অলপ কোযী কোভ কলম্পউেোয ভৄদ্রোক্ষলযক 

এফাং, ২ িন অলপ োক ও ১ িন লিনোয  যযযে। ফোলক িনফর 

লনযোগ প্রলক্রো চরভোন।  



আলথ েক অগ্রগলত: ৪৩.৭৯% 

ফোস্তফ অগ্রগলত: ৬৭.০০%

৯ প্রলক্ষণ 
স্থোনী: ৩৬ িন কোযী টনেওোকে ইলিলনোয এয প্রলক্ষণ ম্পন্ন 

যযে।  

১০ টলভনোয/কভ েোরো/আযোলিত ইযবন্ট ও 

প্রলতযমোলগতো 

  

                 (       চ ল , 

           ল        )। 

                    । 

 

 

 

 

 

িগদী চন্দ্র যকোয 

প্রকল্প লযচোরক (উলচফ) 

কোযনযিড ফোাংরোযদ প্রকল্প 

টপোনঃ +৮৮০২৫৫০০৬৯১১ 


