
টেলিয োগোয োগ সুলিধো িলিত এিোকোসমূযে  ব্রডব্যোন্ড কোযেলিলিটি  স্থোপে  (কোযেযিড িোাংিোযেশ) প্রকল্প  

(১ম সাংযশোলধত) 

ক্রলমক োং লিষয়িস্তু লিিরণ 

১ প্রকযল্পর েোম টেলিয োগোয োগ সুলিধো িলিত এিোকোসমূযে ব্রডব্যোন্ড কোযেলিলিটি 

স্থোপে (কোযেযিড িোাংিোযেশ) প্রকল্প। 

২ টময়োে অযিোির ২০১৮- লডযসম্বর ২০২৩ 

৩ প্রোক্কলিত ব্যয় অযথ ের উৎস সোমোলিক েোয়িদ্ধতো তেলিি, 

লিটিআরলস। 

বিযেলশক সোেোয্য প্রয োিয েয় 

এসওএফ (SoF) ৫০৪৪৩.৩১ (িক্ষ েোকোয়) 

টমোে ৫০৪৪৩.৩১ (িক্ষ েোকোয়) 
 

৪ িেিি কম েকতেো: ৪৪ িে 

কম েচোরী : ০৬ িে 

৫ পেভূলম টেলিয োগোয োগ সুলিধো িলিত এিোকোসমূযে ব্রডব্যোন্ড কোযেলিলিটি 

স্থোপে (কোযেযিড িোাংিোযেশ) প্রকল্পটি লডলিেোি িোাংিোযেশ লিলেম েোযণ 

সরকোযরর রূপকল্প ২০২১-এর একটি অলিযেদ্য অাংশ। সরকোযরর এ 

রূপকল্প িোস্তিোয়যের িযক্ষয সরকোর টেশব্যোপী সুদৃঢ়, আধুলেক এিাং উচ্চ 

ক্ষমতোসম্পন্ন তথ্য ও ট োগোয োগ প্রযুলি (আইলসটি) পলরকোঠোযমো 

প্রলতষ্ঠোর অঙ্গীকোর ট োষণো কযরযে। এ িযক্ষয সোরোযেযশ আইলসটি 

টেেওয়োকে স্থোপে কো েক্রম অগ্রোলধকোর লিলিযত সম্পন্ন করোর উযদ্যোগ 

 গ্রেণ করো েযয়যে। এ প্রকযল্পর মোধ্যযম টেযশর ৬১৭ টি ইউলেয়েযক 

ব্রডব্যোন্ড  টেেওয়োযকের আওতোয় আেো েযি। 

৬ িক্ষয ও উযেশ্য  ইউলেয়যের সকি স্কু ি/কযিি/মোদ্রোসো, টগ্রোথ টসন্টোর, টেলিকম 

অপোযরের ইতযোলে স্থোযে টেেওয়োকে সাংয োগ প্রেোযের িযক্ষয 

ইউলেয়ে লডলিেোি টসন্টোর (ইউলডলস)-এর টেেওয়োকে  সক্ষমতো 

বৃলদ্ধ করো; 

 টেলিয োগোয োগ সুলিধো িলিত এিোকোয় িেগযণর টেোরযগোড়োয় 

সরকোলর ই-যসিোসমূে টপ ৌঁেোযেোর অিকোঠোযমো সৃলি; 

 আইলসটি ব্যিেোযরর মোধ্যযম ই-কমোস ে, ই-সোলি েস, টেলিযমলডলসে 

প্রসোযর সেয োলগতো করো; 

 ৬১৭টি ইউলেয়যে লডলিেোি লিিোিে বিষম্য দূরীকরণ।  

৭ প্রকযল্পর উযেখ্যয োগ্য কযম্পোযেযন্ট  টেেওয়োকে কোযেলিলিটি সম্প্রসোরণ : টেলিয োগোয োগ সুলিধো 

িলিত অিলস্থত ৬১৭টি ইউলেয়যে অপটিকযোি ফোইিোর টেেওয়োকে 

স্থোপে। ইউলেয়ে লেি েোচযের টক্ষযে সরকোলর অন্যোন্য প্রকযল্পর 

মোধ্যযম ট  সকি ইউলেয়যে সাংয োগ স্থোপে করো েযয়যে টস সকি 

ইউলেয়ে ব্যলতযরযক অন্যোন্য ইউলেয়ে লেি েোচে করো েযয়যে।   

 টেেওয়োকে েোি স্থোপে: ৬১৭টি ইউলেয়যে একটি কযর টেেওয়োকে 

েোি স্থোপে করো েযি  ো লেকেিতী ইেযফো সরকোর-৩ ও অন্যোন্য 

NTTN (প্রযয়োিে সোযপযক্ষ) এর Point of 

Presence(PoP) টথযক শুধুমোে অপটিকযোি ফোইিোর এর 

মোধ্যযম সাংয োগ প্রেোযের ব্যিস্থো গ্রেণ করো েযি। 

 সোইে সোযি ে ও লডিোইে-এর উপর লিলি কযর ৫১০৬ লকলম ভূ-

গি েস্থ িোইে ও ৩০০০ লকলম ওিোরযেড অপটিকযোি ফোইিোর 

কযোিি স্থোপযের করো েযি। অপটিকযোি ফোইিোর স্থোপযের কোযি 



লডিোইে ও িোস্তিোয়যে এর লক লক উপোযয় (ভূ-গি েস্থ 

িোইে/ওিোরযেড প্রভৃলত) স্থোলপত েযি তো লিটিআরলস কর্তেক প্রণীত 

GIS Interactive Map এর আযিোযক লিটিআরলস’র মতোমত 

গ্রেণপূি েক করো েযি।  

 মলেেলরাং লসযেম: স্থোলপতব্য টেেওয়োকে টকন্দ্রীয়িোযি মলেেলরাং 

এর ব্যিস্থো করো েযি  ো লিলসলস এর লিদ্যমোে মলেেলরাং লসযেযমর 

সোযথ ইলন্টযগ্রে করো েযি। 

 বিযেলশক প্রলশক্ষণ: চীে/েঃ টকোলরয়োয় অথিো আইলসটি টসিযর 

উন্নত টেশসমূযে তথ্য ও ট োগোয োগ প্রযুলি লিিোগ, িোাংিোযেশ 

কলম্পউেোর কোউলিি ও সাংলিি অন্যোন্য লিিোযগর কম েকতেোবৃন্দ 

উন্নত লিযের টেেওয়োকে ব্যিেোর কযর লিলিন্ন ই-গি েযেি সোলি েস ও 

ইেফ্রোস্ট্রোকচোর সম্পযকে সোম্যক জ্ঞোে অিেে করযি। 

 টিোকোি প্রলশক্ষণ: স্থোলপতব্য এ টেেওয়োকে সুষ্ঠুিোযি পলরচোিেো ও 

টমইেযেযেযির িন্য এ টেেওয়োযকের সোযথ সাংলিি 

কম েকতেো/ইলিলেয়োর/ইউলেয়ে টেকযেলশয়োেযেরযক েোযত কিযম 

প্রযয়োিেীয় প্রলশক্ষণ প্রেোে করো েযি। 

 মোিোমোি সরিোরযের পূযি ে প্রযয়োিযে প্রকল্প েযত লিযশষজ্ঞ কলমটি 

কোরখোেো পলরেশ েে করযি।  

৮ িোস্তি অগ্রগলত ২। সোরোযেযশ ৮টি লিিোযগ প্রকযল্পর ৩০০০ লকযিোলমেোর অপটিকযোি 

ফোইিোর কযোিি স্থোপযের কোি সম্পন্ন েযয়যে। অিলশি অপটিকযোি 

ফোইিোর কযোিি স্থোপযের কোি  চিমোে রযয়যে। 
 

৩। সোরোযেযশ ৮টি লিিোযগ প্রকযল্পর ১৮০টি PoP Renovation’র 

কোি সম্পন্ন েযয়যে। অিলশি PoP Renovation’র কোি চিমোে 

রযয়যে।  

৪। সোরোযেযশ ৮টি লিিোযগ প্রকযল্পর Active Network 

Equipment স্থোপযের কোি শীঘ্রই শুরু েযি। 
 

৫। িোাংিোযেশ টকিি লশল্প লিঃ খুিেো টথযক সরোসলর ক্রয় পদ্ধলত 

(DPM) অনুসরণ কযর ৮১০৬ লকঃলমঃ  োর মযধ্য ৪৮ টকোর ৫১০৫ 

লকঃলমঃ এিাং ২৪ টকোর ৩০০০ লকঃলমঃ অপটিকযোি ফোইিোর কযোিি 

ক্রযয়র লেলমি ক্রয় চুলি করো েযয়যে এিাং িতেমোযে সমগ্র িোাংিোযেযশ 

লিলিন্ন সোইযে অপটিকযোি ফোইিোর কযোিি সরিরোে করো েযে। 
 

৬। িোাংিোযেশ টকিি লশল্প লিঃ খুিেো টথযক সরোসলর ক্রয় পদ্ধলত 

(DPM) অনুসরণ কযর ৫০০০ লকঃলমঃ DUCT পোইপ ক্রযয়র লেলমযি 

ক্রয় চুলি করো েযয়যে এিাং িতেমোযে সমগ্র িোাংিোযেযশ লিলিন্ন সোইযে 

DUCT সরিরোে করো েযে। 
 

৭। তোেোড়ো ফোলে েচোর, অলফস টিশেোরী, অলফস ইকুপযমন্ট, 

আউেযসোলসাং, গোড়ীিোড়ো ইতযোলে েরপযের কো েক্রম সম্পন্ন েযয়যে। 

 
  

৫। প্রকযল্প ১ িে প্রকল্প পলরচোিক, ১ িে উপ-প্রকল্প পলরচোিক রযয়যে। 

এেোড়ো ১ িে কেসোিযেন্ট, ৫ িে জুলেয়র কেসোিযেন্ট, ১ িে 

টমইেযেন্যোি ইলিলেয়োর (পোওয়োর) ও ২৪ িে সেকোরী টেেওয়োকে 

ইলিলেয়োর, ১ িে লেসোিরক্ষক, ২ িে অলফস সেকোরী কোম কলম্পউেোর 

মুদ্রোক্ষলরক এিাং, ২ িে অলফস সেোয়ক ও ১ িে লিেোর  রযয়যে। িোলক 

িেিযির লেযয়োগ প্রলক্রয়ো চিযে।  



আলথ েক অগ্রগলত: ৩৭.৮৪% 

িোস্তি অগ্রগলত: ৬১.০০%

৯ প্রলশক্ষণ স্থোেীয়: ১৬ িে সেকোরী টেেওয়োকে ইলিলেয়োর এর প্রলশক্ষণ সম্পন্ন 

েযয়যে। 

১০ টসলমেোর/কম েশোিো/আযয়োলিত ইযিন্ট ও 

প্রলতয োলগতো 

এখেও সম্পন্ন েয়লে। 

 

 

 

 

িগেীশ চন্দ্র সরকোর 

প্রকল্প পলরচোিক (উপসলচি) 

কোযেযিড িোাংিোযেশ প্রকল্প 

টফোেঃ +৮৮০২৫৫০০৬৯১১ 


